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γογποτί Ζ11 ογδίοι Απ[αρο. 

1εάο Ὑογγεάε Ιδί εἶπε Ατί Ρεἰίεἰπάετ Μιιδε, ἀῑε απ ἀίε Τπᾶν 
ΚΙορίι πά Εἴησαηςρ οΓδίτορί. ΟΡ βίο ἀϊθεδεπ Ππάεί, τά Υοη ἆἀεπι 
ὙΜετίο ἆαγ (αρεηπ αβμᾶησεη, Ὑε]ομο δίο ἀατρίείεί. Ηϊει Ιδί ἀἱε 
Πίας, γὶεμας]ι γεγλῦσετί ἀπγοι Βομη]εγίρ]καίίεη, ἀῑε [ήν ἆεπ Ζύνεεκ 
ΙΠΠΕΤΕΥΓ εάϊεσεη]μείε Ὑγεῖ]ο δίαίί Εῑε σεροίεη; Ίάησο εΓγ/αγίεί ΥοΙ 
Εγοιπάθη, ἀἱο πεί ἴγειιε; Εγπιπίθγαης 7Γ Ρεῖίο 5ἰαπάθη; ]α 5οσα’ 
ἵπῃ Ύογαι5 Ῥεπιᾶησειί γοη εἶπεν θΠεηΙεπεη ΒΠΊΠΙ6, ἀῑε πηῖί ΡΓΟΡΠε- 
ἠδοβθπι Ιαηρο εἶπ Ῥγορποδίίκοη ΦίεΙία. Ώουμ ἆα5 ΙείΣίεγαο σεῃῦτί 
απ5 Ῥομα]α ιιπά Πθεταίαν απίον "5ε]ρείοτ]ερίε Μεπιογαβί]εῃ”, ἀῑε 
Ζαπι Ναίσεη πά Ζατ Εγπεϊίεγταπς εἶπες δρᾶίεγη Ῥϊάασοσεηρβεβεμ]εοΒί5 
8η. αἴπαιπι αηάετηπ Οτί οτγζᾶλμ]έ 5εῖη πετάεη. Ηῖετ Καπη ϐ8 δἱοΙ 
η πι ἀἱε γογΠεσεπάε Απςοαβα Ἠαπάε]η. 

Ύοη 4εηπ ἨΗΠ[σπι εί ει Ἰ1βδεηςεβα[ί, (ατιηάβᾶίπεη ἆει Ἐε- 
αγρεϊίαπα, 2ΙεΙριπ]κίεη ἆες ΡίΤεΡεΠΕ ἰδί ἵη 4εη γογγεάει 2 Οάγ5εεε 
5ο απ5/ΠΠΓΙΙΟἨ σεξΡΓοοηεη Ἱγογάεηπ, ἀα[δ αἶπ ποσμπια]ίσες Είησεῃει 
ἵπ ἀἶεδες ΒείαΙ] π]οΠπί πδίϊσ εγβεῃαῖηί, 5ομάεγη εἶπίσε Απάειίιησει 
πι Βετισ απί ἀἱο Πϊα5 σεηῦᾶρει Ἱετάεη. Αἰἱε απεγκαπηίεη Υοί- 
σᾶησου τιπά β]ειομχεϊιίσεη ΜΙίαγρεϊίεν, πιόσεη δίε δἰταεἰιςῆολμίῖς οἆθι 
Πεάίεγί]σ, Ποομπιῦεῖς οἆεν ΒεδεΠεϊάεῃ, Ἰαηρυγεῖίσ οἀεγ Ιπίεγεβδαηί 
5είη, Ἠαβε ΙοὮ η σ]είοπετ Τ1εΏε ιιπά 5Ο0Γ658ΠΠεΕΓ Βγήίαης Ζα Ἠαίε 
φεποσεη. Ῥεπη Ιο] πεηπιο απ ]εάεγ ΗΙοεΠίαπς Ἠοπιεγίδομεγ ΦίπάΙεΠ 

Ἱπηπῖσεη ΑπίεΙΙ τιπά γεγίο]σε ΠὶοΠί εἰηβεῖίῖσαο Ιήερηαβεγείεη. Ώα4Πει 
Ἰδί απο Ίεπα ἐρημία, νου Ἠε]ομεν ΕΒΙπίαγοι αἱ ἆετ Μιίίει ἆει 
αὐθάδεια πνατηί, ἆθπι ἱππογδίθη Ίβο ἀίθδοι Απ1βσαῦο {6Γη ϱ6- 
Ῥ]ερεη. Τη ἆε; Τ]αί πιῆδδεη γεια ΕαΙΚίοΓδη /ΖΙΙ5αΠΙΠΙΕΗΥΗΙΤΙΚΘΗ, Ι1ΠΙ 
πης ἵπι 5ἴοῃεγη Ψεγείᾶηάπίς 4ος "Ρίομίει[άνείοη” υνεῖίου σι Ὠγίηςεη. 
ἸΨεάεν ἆάς 5οἩδησεϊςίῖσο Ὑπγίιοδεπίππη, ἀα5 πηί ἆεγ Ῥ]μτγαδο ο9Ἠηε 
στἠηά[ίε]ιε ΒίπάΙεη σἶο]ι Ὠγοίί π]ασΒί, πος] ἀῑο σε]εβγίε Επδαϊιϊρ]κείέ, 
4ἱα δἱο Παγίπᾶσιϊρ σοσεη ]εάο απἆθγε ΒἰοΠίππς αὐδοβ]είεί, ΚΟηπεΠ 
εἵη Ρείεάϊσεπάες 2ἱεἱ ετγαίοπεη. Ἐςδ ἴδί Πίετ ἀά5 ΒεβήσεΙη ἆετ 
Ῥίπάϊεη πηί 5ργασμγεγο]είοπεπάον Ώαπιρῄκγα[ι εῬεῃδο ποίπεπάἰρ αἱς 
ἀᾳ5 γδοΠίχεῖϊ(ῖσο ἨΒή6πΙδεη πηῖί αἰοχαπάν]πίδοπεν Ἠεπππιδομαμοῃ. Να 
Ῥεϊάᾳ ἨΙοπίπησεη, πηί σ]είομεν τήπάΠο]κείέ τπά  ΒεκοππεηΠείί 
ἀπγομσε[ήμγί, Κόππεπ ἀεπ Εογίςομνί{ ἀεν Ποπιεγῖδεπεν τις τππά 
Ἐχοσεςο πεί Βἰεπεγ]αίί Ῥο[όγάεγη. 
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1γ. ΥΟΕΙΨΟΣΝΤ. 

Ρίο στοίδεη Ὑογάιεηβία Υοη Κατ Τεητς τπά ΤπΙΠΙαΠΙΘΙ 
Ῥ ο]κ]και Ι1Πι ἀῑο Τοχ(]κγ]]ς πνοτάεπ δίείς ἵπ νουάσιςείοι Ποαίμο Ῥ]είροη, 
Ῥα[ς ο] αΏθι ἀΐθδεπ ιπά ἂππ]ίεπεη ΜἄΠΠεΓη γείου Ῥ]πάΙῖησς ῥρε- 
[οἱσί, ποσο] Ιεἰοί[εγις γοι Τπεῃ αΏσενίεπεν ΡίΠπ, ἀάδ π] απίδ6υ 
απάθγπι ἆετ ΑπΠαπσ Ῥεγνείσεη. Ύγει ἀἴεδεῃ ΑπΠαηςΡ Πἰομί Ῥεασλίεί, 

«οπάσ/π Πιτ πηῖι Βθζις αι; ἀἱο Ῥομια]ααςσαῦα νο 'ΜΙβΡγαποἩ ἀου 

Ναπιαη” ταὰεί, ΨΥΕΠΠ ΤΠΔΏ πιθίπα Αιιβσαβα απο] Ρεῖ Ιἱδεμεη Ἐγασθη 
πι απ[ἡἨγί: ἆθτ πιῶσε σαἩ7 τηπίς αβνιαγίεἩ, πο γνεῖί ος πι 5ο]- 
επαπι Απδδργιισμο (αιβει Ππάεί. Απάεγαο Ἠεγάεηπ Π8εΝ ῬαΓί6ἴ]ο5ες 
Ργή[ιης νἰε]είομί Ζζα ἀετ ΑΠδίοΠί κοπιππεη, ἀαΐ ἀἱε ΚοπιρείεηΣ, 
ἤρει ἀίο Αἰοχαπάτίπει 7 αγίείει, πεί απδδολ]ε[βΗε απ Ῥγεσει 
Ζα Ἠαιιδε 5αῖ τιπά ἀαῑ5 οἶηπ Απδδργιε νοπι σε]εμγίεπ Εγοίίαίς Ἠογαῦ, 
πα μη Πενν Αγ Παπά ντο] ἵπ Κὐπίρβρεις ἤρεγ πιείπε Ο4γ55οε- 
ἂπςσαρο σοίμαπ Ἰναί, 7 πο ππα[δΙοςεη Ὀγίείεη φεᾳῦνε, [ᾶτ 4εγεῃ 
Βεζεϊεβπιπς ἀα5 εμγ]σμε Ὠεπίδει πι αἶπεῃ ππρατ]απιεπίαγίδομεη 
Αιιδάγιο]ς ϱεβγαιιεΒί. 

Εήν αεἶπο Ἰείάεηξεπαβδίο5ο πά ΡίΗΐδε Βεαγίείαπς ἀϊεςεν Ἠίας- 
4πβσαῦθ πιὔσεῃ ποςἩ οἰπῖρο ΝεβεπβαπιεγΚΙΠβοή ΠΙΠΖΙΙΚΟΠΊΠΊΘΗ, Ἰνε]ε]α 
4επ Απῄῆαπσ Ρείγε[επ. ΎοἨ ΟΙίαίεπ ιπά Βεπιίσπήρεη Ἰοπιογῖδο]αυ 
Φ(θ]]εη εί 4επ ΑΙίοπ Παρα ἰε] ἵπ 4ετ Περε] αἱα ἤροεισαπσεῃ, ἀἱε 
φεοπ ἢὨεί ἆαπι ἀπτοι Βαπιπίαπς 4ες ΜαίεγίαΙεη γετεηδίνο]δῃ 
Ηεγπε ιπὰ Ρεῖ Ενγαπζ ΒΡΙΙΖΠΕΥ 7 Ππάεη βἶπά. Ῥενγ Ναπιε ἀε5 
Ἰείχίετη εγ[ογάετί 2ιρ]εῖει αἴπε ἸΙαίπο Αροϊορίο. Ες 5ο]εῖηί πᾶπι]ίο]ι 
Μοάε τι Ἱεγάει, Ενγαηζ Ἀρϊίσπεν επἰνΝεάεῦ 7ιι ΙσΠογίεγεΠ ο66ῦ γΥοί- 
ΠεΗΠι αμζι[εγήσοῃ. Ὀπά ἀάξ σεβδεΒΙεΒί 5εἱῃςί νοη Τεπίεη, ἀἱε πῖολί 
πνογί εἶπά, μπι ἀἱο Βομγίεππεή αιζα]όδεη, Ὑεπηπ απο ἆά5 
Ρνηὶρ ἀ4ετ Απῆς, ἀάξ Βρίίσπευ ἵπ ἀ4εή Πας Ῥε[ο]σία, ΠποςΠ πὶσ]ί 
Υοη ἀ4ετ τουπίεη Εγεηη(ηῖς Απίδίατοῃς ἀπγοπάγαησεη Ιδί, 5ο σε]ιὸτί 
4οεῖι ἀει Μαπη 7α ἀεπ ατθ[είεη ΚεΠΠεΤΗ 4ετ αἰίεῃ Ἐρίκεν ππά Παί 
ἤρετ Ποππεγίδοῃε Ἄργασμαο παπά Ποπιεγίδομα Βία εἶπο Μεηπσο ΕΈτ- 
ὑγίαγιησει ϱβεφεΒεῃ, ἀἱε [ᾷν Ίππιεγ λεν ὙΝετί Ῥεμα]ίση νγεγάεῃ. 
Μαπομα 4ε/βε]βεή αἰπά κρᾶίθγ ΥοΠ ΑΠάΕΓΗΠ αἱ5 πειαε Ἰεἰκμαίί γου- 
βεμγασΠί ἸἹνογάεη. Ίο Ἠαμρο ἆαεντ ἴβροται] αι Βρίσπενι ἀἱο ρε- 
ῬήἨγεπάο Πήε]κεϊομί σοΠΟΠΙΠΙεΗ. 

Εϊπε απάθγο Φεῖίο ἀε5 ΑπΠπΠαΠσς ΒείτΙΠι ἀἱε Ποπιογίδο]οα 
Ενγαρα, ἀϊο Ὠαὶ Ὑϊε]εηπ Ἰαγδῖίς Ζιι αἴπαι 5ο οπίδοµἰοάεπεη Ῥατίεί- 
54016 ἨεγαπσειναςΠδει Ἰδί, ἀαῑς οἷο Ἰκαιπ ΠοσοἩ [άν πδισ Παιίθη, 
4ἱε ἀγῆπάε ἀαγ ἄαρπεν ἵπ ταηίσο Εγνᾶσιης 7 2ἱεπεῃ. Τομ Ἰαβα 
Ἡ ῬίΘΙεη, Ὑνο ἀἱο Ετ]ᾶγιπο 465 ΕΙΠΙΕΙΠΕΠ γοη ἆ6γ Αιίαβπης 
4 (ἄππτει Ῥεδϊπαί δί, ππείπο Μείπαης πε ἔγα εί θἐιάίο αιικ- 
βεβΡγοσμθη τά ἀῑεςαο ἀπγοῖ ΑΏινᾶσιπς ἆ6τ (γήπάο ἀα [άν τιπᾷ ἆα- 
ψάετ 7 δἰὔίχοπ σρφιιοΒί. ῬΏοππ 65 Ἰαπάθ]ι οἷοι πο πι ε{- 
πεπετίεη Απίρηίις 4ες γεγα]είεῃ Επ]ιαίίζορίες, δοπάθγπ 65 οί ἆας 
ῬερνΏπάείο Ῥίπερον, ἀἱο [γαῖοη Ἠοππθγῖο]ει Κππδίδομόρίαπσοη ἀ6Υ 
Ῥλαπίακίε, Γῆγ 4εγεη Μαϊ τπά θβείζ ἀἱε Ετ]οπη(ϊς ἆον Βίοργεί{- 
ἀἰολίπης πά ἆον οἰπίασ] ἄθί]μοίκδοιο ΦίΠΠ ἀῑε Ἠεδίοι ΚγΙίβγῖθιι 
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βἶπά, ἆθπι Μεςςεγ εἶπετ Ῥἱοίδεη Υεγδίαπάεβκγίδ] παει Μῦρ]οΠκείί 
τα επἰγιε]κθη. Επ Ῥεκαπηίογ Φαΐζ νοη {ᾱ. ΗοΓΠΙάΠΗ (Οραςο, ΥΙ 1 
5, Τ8) ὕἤμετ ἆαδ Ἰοπιθγίδομο Έρος Ἰαπίεί: “Ἑΐπ θεἷδί ψερί ἀπγο 
4ᾳ5 (ἄαπζε; εἶπ Του Ἰησί ἄρεγαι] ἀατει; επ ΕΒίά νο «εάαηΚεη, 
Βργασπε, ΒΗγίἩπιας δί6Πί τιπνεγᾶπάεγ]ίοῃ {εδ Ὁπά ἀάξ Ιεί ε5, 
γα ΠΊαπ νου αἰοπῃ ἆεγ ἆασεπά Τατ Καγδίεη Εγκεπηίηίς Ὦγϊησεη 
πηαί. Εἰπ Πίεγαι{ σεν]οβίείες Ῥίπερεη Ιδί ΠΕΝ νετ, αἱ ἹεΠη 
πιαη ἀ4επ Ἰορεπάίσεη Εἰαί5 ἆετ Ποπιεγίδεπεη Έτασα πηί αἰεη ἴἩτεη 
Ἠαπά]ππσεπ νογχείαρ 5εΠοπ ἴπε γπιηαςίιπι Ιείίεί. Ῥεπη ἀαίς ἵῃΠ 
ἀϊεξεπ Έτασεηπ πος Κείη ΑΡδοΠΙΙΙ5 αγγεϊοΠί αἱ, Ῥεί ἀεπι πιαη 5ἱο] 
Ῥογιπίσεπ Ἰῦππεα, ἀῆῑτεα απεγ]καηΠί δείη. Μαπ Ῥεαομίε ἵαδ ἀεγ 
νοο]ήσείο (ενᾶμγδπιαπη αι ἀίεδεπι (οβίεία, {. ΒεγηΠμαγάγ, 
ΕτίεσΠ. Πί. ΤΗ. Πὸ 5. 114 τι ἆαπι Ἠογίο 'Αὐδο]]ι[ς” περεηραί 
Ῥοπιετ]ί: 'σαγ 5ε]ίοη Ιδί ἆαταπ Ῥεῖ Ἰοπιογίδομεηπ Ετγασεη ζὰ 4εηΚεη, 
4ἱε Ὠεῖπι Ἠεπάεπ ἆει Ηαπά, ]ε Ιᾶηπσεγ δἷο [οΓίβΕΞΡΟΠΠΕΠ ΠΕΓάεΗ, 
ΙΠΙΠΙΘΥ Ἠειια ἸΜεπάππσεπ αεπιρ[αηπσεη”, τιπά γαδ 4εςείρο ΕΟΓΘΕΙΕΓ 
Ἀ, 146 {. πιί (οίδίει ΒαοἩ- τππά ΒργασΠ]κππάε ἄρεγ δεῖη εἰδεῃες Υεγ- 
{αἩγεη αγία]: "Ῥῖο Τῶδιης ἀίοδες Τεΐες ἆοτ Ποπιεγίδεπεπ Έγασε 
ΚαΠπ ης Πγροίμείίδει 5είη; αρεγ Ἰαῖπο Ηγροίμεςε Ῥεβε[]σί αἰ]ε 
Φομγϊθγϊσ]εἰίθῃ. Ώε5ῃα!Ώ Ιδί ϱ5 Ἠίετ 5οἩνίεγ απάετο 7 Ῥε[γεάίσεη, 
ΠοςἩ βε]ιπ]εγίσεγ 5ἰοι 5ε]ῃδί σα σεπᾶσεῃ. ἨἈίγσεπά Ἱαπη Βε]ιιί- 
βαΠη]ΚαΙί ΙΠΕΗΥ απι Ῥ]αίΐπο φεῖῃπ, πἱγσεπά αΏες γετα]ίεί 5εΠΠεΙΙετ ἵας 
εμγ]ίοβεν Εἰεῖίς οὖεν εἰί]ε ΗγροίλεκεπειοΒί σαδολα[εη Ἰαί᾽ Ἡ. 5. ν’. 
Ἠεπη ἀῑες αΏεί νοη ἀαγ δίγεπρ ψὶςδεηδομα[Ηἰεπεη Βε]μαπά]ιπς σἱ{, 
5ο π]νά 5ἰοι ἆαγαΙς ας οσα {ἡτ ἀἱε Εγαχὶς ἀάί ἀγπιηαδίεη 
γοη 5ε]ῃδί εΓσεβεῃ. 

Ύγας ἀἱε Ῥεμι]αιδραρα τπά ἁῑο Εγάπίεγπησεη ἆε5 ΑπΠῄῃαησ5 
5οηδί ποοἩ επἰΠα]ίεη, ἀα5 πιόρε, Ψ6ΠΠ 65 πιὔσ]οῃ Ιδί, ΠΟΠ οἶπε 
επιρ{εμ]επάες Ὑουποτί 5ἱοἩ 5ε]ῃδί γεγίτείεη. ομμαεπάει εί 65, 
άαπκραν 4ετ Ηῆία Ζα βοαάεπ]εῃ, ἀῑο παν γοη Εγεππάεδμαπά Ζα Τοι] 
σαπνογάεη Ιδί. Υεγδομίεάεπο Ῥγαπεβρατο Νοίίχεη ατηὶθἰἰ οι γοη 
Ἠεττη Πε]ίοιγ Ῥν. Υοιρτγοσί ἵπ Οµαγπάογε ππά νο ἀεπι ἃπι 
11. Έεβτιατ ἆᾱ. ἆ. [ἀπ ἀἱο Ἰεεεπσολα[ι 2 [ΓῆἨ γαγδίογρεπεη Ἡθγγη 
Ῥτοίεβεογ Ὦη, Α. Τιεπί ἵπ ΕταιάθηΣ, ἆει ἶοὰ απίςες απάσΓΠΙ 
ἀπγοἩ 5εῖπο Απβσαῦο ἀε5 Ηεγοβίαι ἵη όν ΡΠΠο]ορῖα αεἶπ Ρ]είρεπάες 
Ρεπκπια ορηϊο]ίοί μαί. Όροι ο Ῥεδοπάσγος Ποπιογίΐεμος (θ- 
εοπεπ]ς 4ε5 Πειτη Ῥν. Απίον Υ{ετία] σα Κὐπίσερεγαο Ἠαμα ἴο]ι 1πι 
Απῃαης 7 Β 450 αιιδ[ή]γ]ίσομαν σαβργοσηθη. Βοάαηπ Ἠαρο 16ἳ νοη 
ΠΕΙΕΠΙ 4εηπ Ἠειτη Ῥγοίεςεου Ἑν. Μεπ]α ἵηπ ἨΒΓαπιθῃ Ζι ΠΕΠΠΘΗ. 
Ριε εά]ε (εβίπηΙης, ἀῑο ἀΐεςεν (ε]εμγίο κεί Φαμνεμπίεη ἴπ 1ῇ6- 
γα]εν ππά απεϊσεηπΏ2ΐρει Βίπάϊιεηρο[όγάεγιιης απάογεν ὮΏαγψίεδθη 
μαί, Ῥῆάεί που Ἰαιπίε οαἴπεῃ Πα]! Ιεποπίοπάεη Ῥομπιποὶς 5αείπος 
αγεϊδεπα]ίεις. ΜΙΓ Ἰαί εν αι 5οἵπεπ γ6ἰο]θηῃ ΒαΠΙΠΙΠΙΠσΘΠ ΠΙΦΗ- 
οπεγ]εί πιἰσείεῖ]ί, ἀά5 παῖν σι εἰπίσεῃ Ὀπίογβιομιησθη ἀίο ἀπ] ας 
σεπνἡγαϊρίο Ύγεγαπ]αδειιηρ σαµ. Ἐϊπο ϱγο[ῖα ΑΠζαΠΙ Ποπιεγίδεβθι 
ΜοπορταρΠίεπ γεγάαπκε οὰ ἀεπι σγϊπά[ε]ποη Καππον ἆα5 Ἠοππου, 



1 ΥΟΒΙΥΟΒΤ, 

άοπι Ἠειτη Ἠασίογιηρς- πά Ῥομα]γαί Ῥν. ασαςδ ἵπ 0οΡΙ6ηΖ. 
Μῦρο ον ἆεπ ογπειεγίεη ὄΠεπίίεΠεη Αδάγιοκ πηεῖπες 4αΠΚΡΔΓΘΗ 
6 ε{άμ]ες πεί ἀεππδείρεη ἸΝομ]γνο]]εηπ αΙΠΕἨΠΙΕΠ, ἀάδ ες πι δίθί5 
Ῥαυίδδδη Ἠαί! ἘπάΠοι ἀγᾶηςδί πῖοι ἀα5δ Ηει7 ζΗπ1 ἱπηϊρδίεη Ώαη]κε 
σεσεπ Ηειτη Ὦν. ἄ6εοτρ ΑιπιοηγΙεί], 4ε 8ἱο 5δεµοΏ αγοίδε ὙΎεη- 
ἀϊοηδίο πι Ἠοπιες ΕΓΠΟΓΡΕΠ Ἠαί. Απ΄ ἀ4ε νογ]θρεπάεηπ Απβσαβε 
Ἱαί ος {ας ἀπιγεῖ Ὀμαγπαμπιο ἀαγ ουδίεη Κογγεκίατ, ἰδῖς ἀπγο] 
ΜΙ(ίαίπησ Ἱογίνο[ετ ΒΕΠΙΘΓΊΙΠΡΕΗ, ἀἱε ἀαεπι ΑπΠαπς 1 2Ιεγάε 
σθγοασἸθη, Θἴπεη 5ο Ἰεγγογγασεπάεηπ ΑπίεΙΙ ΦΕΠΟΠΙΠΙΕΗ, ἀαῑ5 πιῖγ 
4εγ (εἀαη]κο ἆαγαἨ αἶπα πνομΙίμεηάο Τερεηδεγίηπετγις Ρ]εῖρεῃ πγά. 

Ηιογπηί Ἠαβα ἶο]μ σεδαρί, να 16] ἀῑεδπιαὶ 5α5εΏ ἸΚοηηίθ τιπὰ 
πιο]ίθ. Αι αἴ]επι αΏεν ἀθγ[α Πεγγογσεμεη, ἀα[δ 16] πιο] πΥεηϊσδίθης 
Ῥεπηῦ] Ἠαβε, πιείπε 71εία τπά ΜΙιαΙ ἵη Ἐϊπ]αης 7 δείχεπ. ΒΏ6πῃ 
Δ1ι5 ἆθπι Βοάεπ ἆει Ὀρενζειραης, ΠΙεΠί 7 Ἰ«6ΠΠεΠ, π]τὰ κίεί5 ἀἱο 
(ερίππππσ, Πἰοπί Ζα ὙοθΠ, ἀἱο βεδιπάθείε ΝαµγΙΠς 21επεῃ πά 
ουβίαγ]κθη. Ώαςδ οί νο γοπ Ίωερεπ ἄβεγπαιρί, 5ο ἀΠοΠ Υοή ]εάθῃῃ 
5εμγ]5ίοΙιεγίδοπεπ Ῥτγοάι]θ, ΒΏαμετ ΠεγγδοΠί Ἠαίπι αἴδεπεῃ ΗΙηΡΙΙοἷ 
αι{ ἀϊοδεπ ΑπίαΠς ἀατ ΑΙΙ5ΡάΡΕ Έναν οἰπογβδοῖί Μαπσει απ΄ Ἀε]ῤαί- 
Ζι{γ]εἀεπ]είέ, 4Ώθ6ῦ απάθΓδΓβείἰ5 ἀοομ ἀἱε ηδίρε Ῥθδε]εηγαμθ. Ώεπη 
πα ΠΠ αος ΠΠ; ἤρεγ οαἴπζο]ηςς πΓί6ΙΙεΠ πόρο, ἴπι 64Π786Η 
ἀθπ]κο Ίο] Ὑεγάε ἆάξ όϊπε αΓρεῖοῃί δείη, ἀαῑδ πᾶπι]Ιομ ἀῑο Αββαβα 
Νειες τιπά Ἰγαμγες σεπιας επίμα]ίθ, πι ΙΠγ Βαδεῖη σα γουμί{εγίῖσθη 
απά ἴμτο Εχίδίεησ Ῥεργήπάεη 7ι Ἰόηπεη. ΜΙ ἀῑεδει ἨΗοῦπιπρ 
ἤβετ]αρςδα Ιε] εἶπεν πη]άεη τιπά Ῥΐ]σεν Βειγίείαης, γαμῖρ ζα θηί- 
εομείάθεῃ, οϐ. (οείΠε5 ΑΙΙΒΘΡΓΙΙΟΙ 

πα (γπολίρας ἴδί 4εγ ΚΙείηςία Κνεῖς, 
Ἠεηπ ππαη ἴππ νο! ζα Ρρῃβεσεῃ υναῖ[ς᾽ 

11ο}. αι εἶπα ἀεγαγίϊσε Βεμι]αιιδσαβα τιπά ἀθγεῃ Ζραῦεη ΑΠΝΘΗ- 
ἆππς Ἰείἀο. 

ΜΜήΠΙΠαΊδεηῃ, 4επ 11. Μᾶν7 1868. 

Κ. ΓΕ. ΑΙηθίῖ8. 

γογγοτί 1 Ἴνδίοπ Απί]ασο. 

Βίεδε 2νγεῖίε Αιῆασε Ἠαί ππίεγ ἆει Ηαπά ἀε5 Ὀπίει2εϊομηείθη 
πἰοΏί πηρείτᾶσΠί]ομε ΕγγγείίεΓήσεπ τπᾶ Ὑεγᾶπάεγαησεη ογ[αἩΓεη. 
Ῥια ενδίεγεη θἰπά [αἱ απβ5οΠΏ]1ε[5]οἳ γεγαπ]αίδί ἆπνο] οἵη σθηαιιεΓθ 
Εἰπσε]ιεη {αἷ]ς αιι{ ἀεπ (6εἀαπ]κεηζδαπΙπιΘηΠαΠς, {ας αι εἴππε]ηε 
ογηίαἰἰίδο]α Εγδομείπιιησεη, 5οπεί ἀῑος 2ννθοκπηᾶ[δίσ βοΏίθη τιπά 
φοεϊρηεί ἀαά5 Ὑοαγείᾶπάπίς ἀε5 Βἱο]μίει 2ι [δτάειῃπ. ΕὔΜν ἀῑο 
Ιείχιεγεῃ βἰπά [οἰσεπάᾳ (αβιομικρυη]ία πια[βσεροπά βενοδεηῖ. ᾖ7ι- 
πᾶσμςί οἱαπρία 1ομ. Ἀρογμαπρί αἱ αἱ φομι]άίσει Ῥίοίᾶί σθσεΠ 



ΥΟΒΙΥΟΒΤ. μεει 

4επ νεγάϊεηκίνο]ϊεπ Ηεγαιςσεβρεγ οἶπ στῶ[βεγες Μα[ς νοη Εγοαϊπεϊί, 
αἱς 5οη5ί ἴπι σαίσπεη Εαᾖε εγαιρί 5ε]εῖηί, [ᾶτ πηῖο]ι ἵπ ΑΠδρτιςΟἩ 
πεἩππει Ζα ἀἴτίεῃ, ἆα οι ἀἷο Εοτίδείζαης ἆ4εγ Απςσαβε, Ζι ἀες 
γοη ἆσθπι γοιδίογρεπεη Ἡεγαιςσερεν Ὑοτατρείίεη ΠΙοΠί γογμαπάει 
οἶπά, 5εἱυσίᾶπαῖς [ογίζα[άἩγεη ΙΠίΕΓΠΟΠΙΠΙΕΠ Ἠαβε: ϱ5 5οβίεη αἱ5ο 
ψογοσβιίσι σονῖςεο (γιπάξᾶίσο τιπά (οβιοπίδραη]ίο {Πτ ἀἱε Εί- 
κΙάναης, αἱς {ήν ἀῑαο πγείίετο Βεαγρεϊίπης ἵηπ ΑιιβδϊοΠί ΦΕΠΟΠΙΠΙΕΠ 
εἶπά, 5οποή Ιείσί εἰπζα[άγει παπά νογσμεγεἵίοη. ΝαπΠ Ρἱείεί {εγπαγ 
άἱε Ἀπιοϊςςσ]ιο Απβσαβα Ῥε]καπηί]ο]ι ἀος Χεπεπ τιπά Εἰσεπϊπ]Ιοπεη 
5ο νΙεΙ, ἀαΐς Ρεὶ άοι Βενϊξίοη ΠὶοΠί 5ε]ίεῃ πποσοπί]]σ]ιο ΡΙεγεηζεη 
ην ΙΒ Ο]1Θ] 46 εἴσηεπ ΑΠΦΙΟἨί τιπὰ ἆευ Απ[ίαβεπηςσ ας Πεγαιδσεβεγς 
οἷο]ι ογσαΏεῃπ. (ουήδεεπ]Πα[ιο εἰπσεπεπάαο Ργῆ[αης 5οποΒΙ πας 4εγ 
πνὶβδδηδεΒα[ΠΙε]εη Βείία, γε πας ἆεγ Βδεκδίοπί 4εν ρ’αΚΙΙδοπεη 
Ζπεσκο Ἠαϊ ἀαβεί ἵπι ᾽αἴπποίποι. 7 ΠΙΔΠΟΠΟΣ Ἀπάστιης σοα[άμτί, 
ν/ογᾶΏες Ννεπὶρείεπε ἰαἱ]γγεῖςα ἀῑαο Ἰείσεσεβεπεη “Ζπξᾶίτε ιιπά Βε- 
τιομίίσιησεπ ΑιίδοβΙα[5 σερεῃ πογάση. “πάστο Ἀπάθγιησεη οτὔη- 
46η αἰοἩἈ απ[ ἀίε Βε]εμγαπς τιπά ΑπτεσΙΠς, ἩεΙοΠε ἀπτο ἀῑε 
ηΘΠοΤΏ Ὀπίαγδιεμαησεη ἤρεγ ΗοπιεΓ, 5οψίε ἀαγο]ν ἀἱε. γοεγά{εηςί- 
γο]]εῃ ΠθιΙθγΠ Αιι6σάΏ6εη γοη Ἰα Ἠοσ]ε τιπά ΈγαηΚκε (Έαοςῖ) εγμα[ίεη 
Τα Ἠαβεη Ίο] Ἠϊαγπιί ἀαπκβατ αΠΘΓΊ6ἨΠΠΕ. Ίπ Ἰπίεγεςςεε ἀ4εν Ῥεπίιει 
απά[εῖ Ἰαβε Ίο] πηίοα ῬεππΏμί, ἀοπ Νοίεπ Πίαπ τιπά πεάεγ εἶπε 
ΖΥνοεκπιᾶ[βίσετεα τιπά γογςἰᾶπά[Ιοιογο Ἐαφεππο Ζια 5εβρεπ τιπά ἀἱα 
ἁαγῖπ σασεβεπεῃ Ὀμογεείσιησεη, 5οπθίί αἷα πίομί νεδεηί]οι Γῆτ 
4α5 γογειᾶπάῖς ο4ες Ῥαδοπάςετ5 οἰιαγαἰ{αγῖςίίδεα τπά (γεβεπά Ἱπαγεη, 
Ῥοφε]μτᾶπ]{.  ΎΝεα αἰπσε[ήἨγί ἵδί ΠΟ ἆἀεπι Ύογρφαηφε Ρε] υεῖ οἷκς 
ππά απάθγογ ἀἱο ΒεχεϊεΏπιιης “αΡ]αΙνίκεμετ 6οπείΙν’. Ὠα[ς ἀἱεδε]ρε 
Ῥεῖ οἰπίσεν Απ]εϊίπης Υοη φεϊίεῃ ἆε5 Τμεβγοις Γν άδ Υεγδιᾶπάηίς 
4εν Βομῆίεν Ἰείπα Ῥομν]εγσ]κείίεη Ρἱ6ίεί, νἰεΙπιεμΥ Καν ππά ἰεί- 
{επά ἀάς Ίεδεπ ἆεν ΒασΠα απάθπίεί, 5ίεμί [Δγ πιίοι [εδί ιπά ἰδί 
πηῖ; ἀπτο] ας αιί ἀῑο Βομι]ρναχίς Ῥεσγήπάείο Ὀτιει γοη Κοβεσεπ 
Ῥο5ἱᾶ{]σί. 

ΦοΠ]1α[β]]οι σοεάεηκε Ιομ Πίου ποσο τη ΠενΖΗΠεπεπι ΒΏαπίς ἀθγ 
Πειπά[επει ὈπίετείΠίζαπα, ἀἱε παν Ὠεί ἀΐεδεγ ΑγΏεϊι νο πείθει 
γεγεμτίεη Κοεσεη, Ηετγη Ῥγο[εςεον Π. Ρ. ΜΙ]]εν σα 16] ϱεποΓγάει 
1ί, Ἰπάεπι «αγβε]ρε 5ο ἆαν Μήῆ]μα ἀεν Πιγοῃδίομί ἀ4εν Βγαπεκροβεπ 
ππίεγζοσεη παπά ἀαρεί ας 5αίηπεπι ταίοπεῃ Ἰν1βδεπ πι ΠΙΔΠΟΙΕ 
πγεγίνο]ε Βεπιεγκαῃπρ πίρείαϊ]έ, ας 5εῖπετ ΡγαΙδεπεη Ετ[αβγαης 
ΠΙΠΕΠΘΠ ῬεαεΠίεηςγγεγίει γη] σεσεβεῃ Πα. 

0 πιῦσο 4εΠῃ ἀἶθεδο πΠειε Απῄῇασε ἆα5 (Ιᾷοκ Ἰαρεπ, ἀῑε 
Ετειπάε, Ἰνε]ομα ἀῑο αΓδίο ΡΕΠΟΠΠΕΗΠ Ἰαί, δἱεῖ ετῃαἰίεη Ζα 8επεῃ 
ππά πειιε ΠἰηΖιζαβεΝίΠΠεη, ΥοΓ α]επῃ αμετ απο Ζα ετπεπίει Ὀηίει- 
ειεπαηςσ αΠΖΙΤΕΡΕΠ, Ἀπι ἀῑο που Ιπιπιετ ΠΙοΠί ππρεἀεπίεπάεη 
Βεμηγ]εγ]σ]κείεῃ, ἀἱο ἀεπι γο]]επ Υεγδιᾶπάπίς ππδεγες ΠἰοΠίεις επί- 
δεσεηείε[εη, Ἠϊηνεβ2ιΙΓᾶΠΠΙεΗ. 

σὐΜἱἴπσεῃ, ἵπι {αημαγ 1572. 
6. Ηεηίσο. 



ΥΠ ΥΟΒΙΝΟΒΤ, 

γουνοτί σαν ἀγίίοῃ Απ/]4σ6. 

Ρίο ποια Απ[]ασο επίΓεγηί 5ἱΕἩ ΠΟΠ εἰ νοη ἆογ Απιαϊς- 
5εεη Βθαβεϊίππο αἱ ἀἱε 2ηεϊίο. ἸΝιεἀεγλο]ία Ρεϊαης ἆεν οἶῃ- 
6Ίπ6η Ῥίθ]ίεη, 5οπΊε ἀῑο Βεγήο]κδίομιίριηρ ἆεῦ ΠΘΙΘΓεΙ ή εγαί 
Π6[5 πηἰοἩ ]αίζί ΠπάΠΕΠε ἀαν Ρί5πεν Ῥεϊρεμαιίεπεν Εγ]κᾶγαηβεη γΥου- 
Ὑθγίεη: ΠΠΠΟΠΘ, Παπιεη(Πε] Ἰεχἰκα]ίδολε Βεπιεγ]οιησει βἰπά αἱς ἤροι- 
Πἡείς οπἰ{[εγηί, απάθγε πηβεδία]ίεί, πθια, Ῥοδοπάθις 4επ 6αάαπ]κθη- 
Η5αΠΙΙΠΕΠΊάΠς Ῥεἰγε[βοεπάοα, οἰπσε[ῆσί. Ιη5δβεςοπάεναο φἶπά εί εἶπε 
Ἠεϊμα νου ΑΠΠΙΦΤΙΟΙΠσΕΠ οη({εγπί οὐεν γεγᾶπάσγί, πε]ολαο 4εη Ζννεεκ 
Ἠαίίθη, Βεάεπίεη σεφεἩ ἆεπ ΙΠΠΘΓΕΗ ΖΙβαΠΙΠΠΕΠΗΗΗςΡ πά ἀῑο Μοι]- 
γίεγαησ ἵπ 46 ΕιΖάμ]ιΠς Ζα Ἠεβεη: 65 5οΠίεη 1ο ρᾶάασορίδο] 
τ]οηίϊσον, Ἰθρτϊπάείο ΑΠδίΟΙδο οΏεπ ἀΠΖΙΕΤΚΕΙΠΠΕΗ, αἱ 4μγο] 
Τ,ὔδιησει, ἀἱο ζαπ Τε] Ῥεδεπ] ἰοπεν 5ἱπά, αἱ ἀἱο ογΠοβεΠεΠ Βε- 
ἀεπ]κοπ 5ο]μςί, 2 νεγάεσκεῃ. Βίε πᾶπετο Βατ]εριής πά Βοεργϊη- 
άπησ ἀα[άν Απάεί πια ἵπ 4ει β]εἰομχεϊάρ πει απ[ςε]εσίεῃ Αη- 
Ἠαησ. Ενπαίρί ἀπ ἆ4εηπ Βεϊ[α!, πε]εμε ἀ6 νο Πεν 
νοη 1μαιίδοη απησεγορίο, Ζεν ἵῃπ ἆἀεπι ἀπίίει Ηείι ἀεν Πίας 
(Βιιοῖι ΥΠ--- ΙΧ) βεπιασβίε Υ6ΓδιΙο, 4εῃ Φίαπά 4. Κήεμει Ὀπίευ- 
ιομιιῃσεπ ΓΠγ ]εάεῃ (6βαπςρ ἵπ οἶπευ Ὠεδοπάοτη Εἰπιείίιης πηὂς- 
Ιομςί οὐ]α]κῖν ἀαγζαίερεῃ πε[ιπάο Ἰαί (νβὶ. απο Βοαπίοκδη Ίπῃ 
ρᾶάασοσίσομεπ Ατοιῖν 15τ6 ρ. 605 Π. απά ἵπ ΡΕ. [ἳπ ΡΗΙΙοΙ. 
απ. Ῥᾶάσς. Π. Αγι. 15τ6 ρ. 299 Π.), Ἰπαῦε 1ο απο] [άν ἀἱο ῬεγεῖίΒ 
γοη Απιεῖς Ῥοατβεϊείεπ Βήομον ἄ]η]σμο Επ]εϊίαήρεη 6εΡεῃ 21 801161 
σορ]αιβί; αποἩ {[ῆν ἀῑοδε Ρίο ἴθ] πι παοηδἰομίίρε Βοευγίιεῖηρ, 
Πω 60 ΠΠΕΗΓ αἱ σογαάε ἀἱε Αν] 4ο ενδίεη Βήεμει αΠεγκαΠηΙεΓ- 
πια[σεη Ίμγο Ῥεφοηπάεγεπ Βεμπ]εγ]ρκείίοη Ἠἱείεί. 

ῬΏεη νο Ηειτη Βεηίοκεπ ἵπ ἀθπ αηθε[ἠηγίει Αηζείδεη αἲἱδ- 
σαβΡτοςεΒεπεη ΊΝΙΠΦΟΗ, απ ἀεπ αἱΠΖ6Ιπεη {ΓΔ ἀἱε Ποπιογίδεμε Εγαρε 
Ῥοαάθιίδαππεη ΦίεΙΙεΠ ἀεῃ Ῥίαπά ἆεν Μες Ρεὶ ἀεπ ΑΙίεπ νο Ρο 
46η ΝεΙεΓεΠ η ϱοΠαΠθΘΓ Αηραβο ἀαι Πεταία απδ[ήμγ]ο ἆαι- 
σε]εσί 7 5εμεΠ, Ἰαῦα 1ο [Μπ ἀαδ νογεσεηάο Ηε[, ΝαΠη αι 
ΠηΔΏΟἨες ἵῃπ ἀίεδογ Βα2Ιεβιης β65εΠεµεη Ιδί, ἵπ ἀαεπι ὈὉπιίαηβε ΠΟΟΗ 
ηἶομί οι[ή]]ει Ἰκόππεη, 56ΠΟΠ ἀεδμαί», νε] 4εί ἀ4επ Απιάηρβεη ῥε- 
βία{ίείο Ἠαιπι ἀπτοι ἀἱε Εἰπ]εϊιησει 5οποπ ᾖρει (ερήΠς ἵπ Λη- 
6ΡΓΙΙΟΙ ΡΕΠΟΠΙΠΙΕΗ ἨΨγά. Ἰπ ἀ4επ πει ζα ῬεαΓρεϊεπάει Βὔομεγῃ 
ψητά ε5 πηῖν πιὂσ]]ο] δείη, ἀῑεδεπα ΊΥΠΠΡΟΙ ΠΠΕΗΓ σεγεσµίέ Ζα νεΓάεῃ. 

αὐιιίηπσεῃ, ἵπ ΟΚίοµε 1516. 

ο. Ἡοθηίσο. 

ο 

Μαρκ ζω... 



ΥΟΒΝΟΕΤ. ος 

γογνοτί ζαπ γΙεγίθη Αιπ]ασο, 

Ρίε δεῖ ἀ4εγ Ἰείσίεη Αιιῇᾶρε δ’5οΠΙΕΠεΠε, Ῥεδοπάθγς αἴιο ἀῑα 
ογδίεη Βήεμει ἀετ Ἠϊας Ρεγήῃγεηπάο Τ{εγαία Παί [άν ἆεῃ ΚΟΠΙΠΙΕΙ- 
ία. πιαποΠογ]θί Ἀπάεγιπσεη Ιογρεϊσο[άΏτί. [εῖι Ἠεβα ἀἆαΓαιις Ῥεδοι- 
ἀεις ἀἱο πεβεηί]]ο] γεγᾶπάετίο .Βε]απά]αηπς ἆεν (Ογγδεϊξερίδοάε 
ἨΘΓΥοΥ, ἀεγει Ὀγεργϊηρ]ἰσ]]κείι Πας ἀεπ εἰηπσεπεπάεῃ Ετὂγίεγαησει 
γοη Ἡᾶδεσκο τιπά Ηἰπτίομς πιείπαεΓ ΑπΠείΙοΠί Πας ΠΙοΠί ΠΙΕΗΓ αι/Γθεβί 
σα ογΠα[ίεη ἶδί, οΏψοΏΙ 1οἩ ἵπι εἰπζεΙπεηπ ἆεν Ενῖ]ς ἀϊεξετ (6ε]εβγίεπ 
πὶομί ἄρεγαί] 7 [οἶσοιπ γαγπ]ας. Ἐν ἀῑδ απ εἶπει Πεῖῃμε Υγοη ΒίεΙΙ6Π 
ἵπι Τοχί νΟΓΦΟΠΟΠΙΠΙΕΠΕΙΠ Ἀπάθγιπσοι Ὑ]γά αἶπαο ηθιιο Αιι]ασο ἀθς 
Απῄαηος ἀἱε πὂιῖρεπ Ετάπίαγιησεη 7 86ρεηΠ Ἰαβρεή. ΠΗΙηδολί]ε]ι 
46ς πασ] ἸΝαπο]κς Ύογσαηρο ἵπ 4 Ὁ αΠ[ς6ΕΠΟΠΙΠΙΕΠΕΠ Πεδαγί Ζεηοάοί5 
οἰωνοῖσέ τε δαῖτα νεγγγαῖσε Ίο] 5οποη Πε απ! Ναπο]κ Βεεβμί- 
[ογίσιησ ἀθγςείρεη {π ἆεπ Μέ]αησες (γόςο-ΠΒοππαίης ΤΙΥ γρ. 425. 
Ἐϊπο απάθγο Βαΐμο γοη ΑπάθΓΙΠσεη Ἠαί ἀῑς ἀθπι Τεχί ποσμ απ]ια[- 
ίοπάεη Μᾶησει τιπἆ πο Ῥοπ]ιοίίοη Ζα Ῥεδεἰρεη σεδιιοΠί απά υγ 
ἀϊεςε; Αιίσαῦο Ὠαῖ ἀ4θπ Ἠειεπ Αιι]άβεη ἀ6Ἠ [οἰβοπάθι Ηείιε Ῥε- 
5οηάεγε Φοια[αἰί σανν]άπηεί Ὑεγάεῃ. 

Ἰπάσιη 1ο πηῖί ἀετ Ετθβπαπρ ἀΐεδεί ΠεΙΕΗ Αιί]4σε 2ιιϱ]εῖο] 
ἀἱο ΜΙαίπησ υογρῖπάοα, ἀαῑς ἀῑε Αιιδβαβο ἀ4ει Πίας ΠΙΠΠΙΕΗΥ, αἲ- 
σ656Π6ΏΠ Υοη ἆθπι ποςς τεςεγεπάεη ΑΠΠάΠΡε 7 Ἰείσίεη Ηείι, 
νο]επάεί γογ]µεσί, νεγίεβΙε οι πἰομί ἀεπ ΖαΠγείοπεπ (εἰεμγίεη 
4ε5 Ἰπίαηάθς, πε ἀεΠεπ ἀ4θ5 Αιιδιαπάες, Νείο]ε πο ἀπγο] ἆῑε 
{γαιπά]ίοπε ᾖαδεπάαπο υεγίνο[εν ἨΠοπιεγ ΡαεἰγεΠεπάε ΒοΠγΙΤεη οεΓ- 
{γαι πά ἀαάμτοι ἵηπ δίαηά σεβείζί Ἠάρεπ ἀἱε ἩΗοπιεγ]ίεγαίι {Π 
πγεϊίοιη Ὀπηίαησε [ῆγ ἀἱε Αιδσαβε Ζά νδυνετίεη, αη ἀῑεδεΥ Ῥίε]ιε 
ποςἩ αἴππιαὶ πηδίπεη Πετ2οΠεδίειπ ΤΏαπίς αιιξΖΙΞΡΓΕΟΠΕΗ. 

ἀδ(ίπρεν απι 1. Αιοηςί 1984. 

6. Ἡορηίπο. 

ΆταςῬίβ, Ἠοπιεσς Τ1α8. Τ, 1. απ 
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ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

λοιμός. μῆνις. 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω ᾽άχιλῆος 
2 / σι /2 

οὐλομένην, Υ µυρί ᾽4χαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκεν, 

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους φυχὰς ᾿ιδι προΐαψεν 
ἠρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 

ο) ϱω Δ 2 

οἰωνοῖσί τε δαῖτα, «4ιος ὃ 

4 
Υ. 1---π. Ῥτοοεπιίππι: 1)εν ΖοΥ 

ἄες Αοἰίεις ὧπ είπε πας Ζειις 
ᾖιαἰίδο]ζι(5 κο] υοἰ]ρίε]επάενι υεῖ- 
αεγθιίσ]ει Γοΐφενι ιώιά Ζωαγ Όοπι 
ετείει ὉὈτερτιωιᾳ απ, 8ἱ5 ἨΠααρί- 
Ἱπῃα]ς ἀθς Ἠροβ. Ώσαπι οπίερτεσπεπά 
ετΖᾶΏλ]ς ἀετ ἆαβ (αππο οἰπ]εϊθεπάθ 
ετείο (θεαπσ ἆἄεπ Ίεπεηῃ Ζοτη τει- 
απ]αβεεπάεη Φὐταιῦ ΖπΙδεπεη ΑοΠί]- 
Ίετπβ παπά ΑσαπιΘεπΙπΟοΠ παπά ἆθπ ἀἆατο] 
Τπεας᾽ Εὔτριῦί Πετρεϊσε[ήητίεη 
Ἠαΐβολπ]α[ς ἆεβ Ζεις. Βίο εχ- 
ΖἈἨ]έεπ ἘτεϊσηΙβο Γὔ]]6η 91 Τασα. 

1. Μήῆνιν ΠΙΕΙΠΟΥΕΠΙ ἴγαπι Ῥεῖ Ὑετς. 
Δεη. Γ4, ἆεη Ζοτη αἱ ἀαπεγπάεπ 
το, αἱς Ἠααρίροστιϐ {Εντ ἆθπ 
Ἰω]μα]ὲ ἆοτ Πίας γοταπσεείε]]{. --- 
Θεά: μοῦσα α 1. -- Πηληιάδεω ταῖς 
Ὀγπίσθβίς, εἴπ τβ]6χΙβοὮ βἶο]ι πῖθ- 
σεπάετ Ἠλμγίμπιας {ῆτ ἀἱο πια]εςίᾶ- 
ΏἼβοπε Ἐπβοπείπαηπσ ἆἀθςθ Ἡααρίπε]- 
επ. [Αππαηρ.] 

2. οὐλομένην ἆεπ απβθε]ἴψει, 
εἶπ παςλἰτᾶσ]ο]θΒ, αΌ6ι η πιείτίβο] 
Ῥεάθαίεαπιο Βήε]]οθ σετῄςε]κζες Αἰἰτι- 
Ῥαΐ, 4ας εἴπεη πεπεη 6εάαπκαη εἶπ- 
Μμχς, ἆετ ἆαπη 1π ἀἆεπ Γο]σεπάσεη 
Ἠε]α{Ινλᾶίσεη πας παολάτιςκ]σλ]οτ 
Βίείσεταπσ απεσε(άμτο πιτὰ, -- 
ἔθηκεν 5οα{{ΐ69. 

8. πολλὰς δὲ κτὲ., 2πεῖες αεά 
465 Ἠε]αῶνεαίσες, ἀπατοῖ ἀἱδ απα- 
Ῥποτίβο]ε Βίε]]απσ Υοηπ πολλάς τα 

ΑπΠ16156, ἨοπΙθτβ Τ]ΐα5. Τ. 

ἐτελείετο βουλή. ὅ 

μυρί᾽ τς ἆθπι ογβίεη 6ης τετριπ- 
ἀεῃ, τ5]. α 1--δ, Ι ὄθ6--δ68, ααεἩ 
Ψ 504 {. ω 812 ΣΕ Τ59 Ε., πᾶ]- 
τθηά ἆαάβ ἀτίεζο (αὐτοὺς δέ) Ιπ 46χ 
Έοτπι ἆθξ (εσεηρβίσος βἷε] απ- 
5οἩ]ε[ε, --- ἰφθίμους βἴατ]κα, γῖθ 
4 66 ἆες ἨΓοπ]κ]αησ πθσεπ βἰαίς 
ἰφθίμας. Ὀϊε ΕεπιϊπΙπα]ἔοτπι Ἠαῦ 
Ἠοπιεγ παχ Ῥ6ἱ Ῥεγβοπεη παΙὈ]ΙσΒεπ 
(εβεεΏ]εοΒίΒ, Ζα Ετ. Ὀι. 99, ὃ. 1. --- 
-- ἄιδι προΐαψεν ἀ4επ Ἡαάᾶςες 
ἨΙππγατί, εἶπο Βεπεϊομπππο ἆἀθ8 
1Ἀπ6η ππά ροπα]ίβαπιεπ Τοᾶ6ς, στῖο 
Έ 190. Ζ 48π. 4 ὅδ. ᾿άιδι, τηθία- 
Ρ]αδδομ σα Αἴδης, Ὀεί Ἠοπιετ εἰεῖς 
4ει Βεπειγεομεχ ἀετ Ὀπέετγγε]{, α11β- 
ΒΕΠΟΠΗΠΙΕΗ 3 244. 

4. αὐτούς 516 5ο]98ῦ, ἆ. 1, ἴπτα 
Κὔτρες εἰς ἀεσεπραίᾳ σα φυχάς. --- 
ἑλώριον, Κεῖπ Ποεπηήπαᾶν, βοπάθτι 
ἔλωρ ἱπάϊνίάαΠείθτοπᾶ : ας εἴπ- 
7ε]ηο Ῥετπίεκίϊοχκ. -- τεῦχε κύ- 
νεσσιν, ἴπάεπι ἀἱε 1Πείεπειπ ππβε- 
εταῖισό Ίεσεπ Ῥμερεη: νρ]. 4 995. 
Σ 3288. Χ 66 Β. 599. ᾧ πι. 

δ. δαῖτα, τοη Πετίβομετ Ναμταπα, 
ψ1θ 6 48, Υβ]. 3ποἩ Β 8895. ἀοπὂι- 
Πσ]ιο Ἰιοβαχεπᾶσι. -Διὸς δ᾽ ἐτ. βουλή, 
νε Λ 99τ, ραταϊακΙβδοΏ ἀεπ γοτ]ετ- 
σελεπάεη Πε]αΜγεᾶΐσεη απσεβοἩ]οξ- 
βθη: 1πἆεπ Ε'ο]σεπ ἆθβ ἄτολ]εβνο]]χομ 
816 ἄετ "ΠΒαἴκο]]τα[ς ἆες Ζ6ιφ”, 
ἄεπη Ίεηο πατάθη π]ο]λῦ αππηι{ζε]ρας 
ἁπτομ ἆθπ ατο]] ΠετρεϊσεβϊἨτ{,[ΑπΙΠ.] 

1 



9 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρὠτα διαστήτην ἐρίσαντε 
᾿Ατρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος ᾽άχιλλεύς. 

τίς τ᾽ 

4ητοῦς καὶ 4ιὸς υἷός. 

ἂρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε µάχεσθαι; 
ὁ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς 

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν» ὀλέκοντο δὲ Λαού, 10 

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα 

᾽Μτρεΐδης. 
’ / ; ῃ 2 2 ο Ε.) Λυσόμενός τε Θύγατρα φέρων τ) ἀπερείσι 

ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾽ἀπόλλωνος στέμματ᾽ 

6. ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα 561 ξάθτη 
οἵππια], σὶεὈί Εχ μῆνιν οὐλομ. 
απ Αποβαησεριπ]κέ 8Π. --- διαστή- 
την ἐρίσαντε 1π Βἰτεϊῦ σθταἴθη 
ααβοϊπαπάςετ ἱταίεπ, 1πι Βἰταϊι 
β1εὮ επύσυείτεη. 

Τ. ()ἄναξ ἀνδρῶν βἴελὲ βοπεί 
ΙΠΙΙΠΕΣ αππηζίθ]ρας νοτ βθ6ἴπεπι 
᾿Ἐάρεππαπηθη, πχ Ἠΐ6ι πα οἩ εἶπεπι 
ΡαϊτοπγπιΙκαπα. [Αη]μαπρ.] 

γ. 8-62. (011/18ε5 ιοϊγά 0ο .Αά- 
ΙΕΠΙΝΟΙ δο]ιᾶ]σ]ι Ὀειείαίφί. «Αι 
φεύι «Ιασ]ε(εῦαί δεπᾶεί «Αγροϊῖο αῑε 
Σεδί ὑπ ας αο]άίβε]ιο Ἰ,αφεγ. 

Β. τίς τ᾽ ἄρ πετ ἀθπῃπ Πατ, 
Έταρο απβ ἆει Ὀθειἰς ἆθεςβ Ἡδτετα, 
απσετορύ ἆπτοι Ύ. 6. --- ἔριδι Ζα 
ξυνέηκε "Ῥτασπίο ται Βίτοιίῦ απ- 
εἴπαπᾶετ᾽ (τσ. Η 910. Ύ 66. 184. 
ᾧ ο90. 994. Χ 129: απο Η 918, 
28ὔ). Αγρο]]ο ἴιαῦ ἀῑες παν πι{ε]- 
Ῥαχ, Ἰπβοίθτη ἀἱθ6 Υοη 1Ἠπι σεβεπ- 
ἀεἴο Βεπεμο ἀ4επ βἰταις γεταπ]α/[ρίθ, 
-- µάχεσθαι, Κοπβεκινοι [πβπ]- 
αν. Κε. Όι. ὅδ, 8; 20. 

9 4Πτά: 15680. Φ 499. [Απ]αηρ.] 
10. ἀνὰ στρατόν ἆπτοι ἆαθ 

Ίασς6τ Ἠ1π, Ἱπάθπι 416 απεἰεοκεπᾶθ 
ΒοποΠο τοι Ζο] σα 2ος νοῖξοτ 
στεῖ[ό, ει. 65 απ Ζαχ Υετριπάππς 
τη] ώρσε 3 954. -- πακήν, ὀλέ- 
ποντο δέ: ραταίακίϊβεπεν Ἐο]ρεραίσ 
πῖς Ὑοταπαίε]]αηπς ἆθ5 γετοππια, 
νιωΏτεπά πι γοτπεχσεπεπάςῃ βαίζ6 
4ε6ι {ᾶτ ἀῑρ Ἐο]σε Ῥεβοπάθιβ Ὦ6- 
ἀειίκατπε Βεστιῇ απ Ἐπάφ σεε[ε]]6 
140, πθ ζ 90. ὃ 944. 446. 1 944. 
ο 316. Κ 10. Μ 294. ὦ 9. 

11. οὔνεκα εἰσεπΏ]οἨ ἵπ ΑπΌθ- 
{ταςσ]λί ἀθββεη ἆα[β, ἆα]οι {αι]ς 
4α[β, ἴ6]ς πεί], ἀετα Ῥεστπάεύεπ 
ού ̓πασἈᾳοκίο]{ε. -- τὸν Χρύσην 

ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾽Αχαιῶν 
” 

ἄποινα. 

Ίθπ6η 0Ἠ17868, ἆεηπ αἩς ἀθγ Ῥασθ 
ο4εχ 815 απάετη ΠΙεάετπ Ῥε]καπηίθη. 
- ἠτίμασεν ΥοἩ ἀτιμάζω. Απάετθ 
ἠτίμησ). -- ἀρητῆρα 8Π πηθΙΙΦΟΣ 
σενΙομίῖρεχ Βίθ]]ε: ἆθχτ ἆοολ θοἶηπ 
Ῥτ]εφβίεν αχ. [Αημαπᾳ. | 

19. ἐπὶ νῆας, ἆᾱ. 1. 118 Βομής- 
Ίαρεχ, πο ἀῑε Τασετπὔσέεη ΖΥΥΙδοπεη 
4εηπ απ5 Τιαπά ϱεποβεπεη ΒΟΠΙΠΕΠ 
απ{σθκομ]ασοη Ἱατεη: Ζα ϐ 9908. 

19. Ὑσ]. 6 602. ΛΊυσόµενος Ἱκαι- 
βαγθρ Μεάίατα: πι Ἰοβζακαι- 
{ρη, 4αρερεπ Λύειν πο 90. 99 -Ιο8- 
ρεῦεπ). --- φέρων: Ὀθιάο Ρατοῖρῖα, 
ν/θσεπ ἆθτ ἸΚοτγεβροπάἱθτοπάεη Ἠ6- 
στηῖο ἀπτοὴ τέ --- τέ Ζαὰ ΕΙπμεῖῦ νου- 
Ῥππάθη, επία]ὔεπι 4επ Ζνγθο]ς β6ἴπθΒ 
ΚΟΠΙΠΙΘΠΒ, στ. ἔχων πεϊεμπεῖ βεῖπο 
Ἀπ[δοτθ Ἐπβομείπαηρ. --- ἀπερείσι᾽ 
ἄποινα, αἵη ογπιθ]]ιαξύετ Ύ θγββοἩ]α{ς. 
Πα Τὔβθσο]ά, ρε- 
πιΟμη]ΙοἩ Ἱπ. απρορτᾶρίθια θᾶἼθιι 
Μεία]] Ῥδρίεπεπά: Β2994, 7248.Κ9Το, 
Χ΄ 50. 840, αποη 1ἵπ ἆθεπ ἀἆατααπβ 
νετ[ετασίεη (9ε{ά(βοηπ, πο 4 1898. 
Ὁ Τ4θ, ππᾶᾷ απάθτθπι ϐ 959 Ἡ, 
[Απηαηρ.] 

14. στέμματα πτη]β᾽ Απόλλωνος Αγοϊ- 
Ἰύπίς ἔπ[ιῖα Ὑοτρ. Αεπ. ΠΠ 480, ἀῑο 
απς ποί[βεη ἨΓο]]{άάθη σε[οχίαίθ 
Ῥϊπάα, πε]οπο ἆἀεπι Βτϊθείθτ αἱβ 
ΑγοίσἹθι απά αἱς ΘΥΙΗΡΟΙ] ἆοτ Ὅπ- 
γετ]εἰσ]ο]λκεῖν 5ο παπι ἆαπβ ἨἩαιρί 
σοβοἩ]πηπσεη γαχ, ἆἀάαίβ σα Ῥεϊάεη 
δεϊζεπ Ῥϊπάςτ Ππεταρβε]επ. Ηίεν Ἰιαῦ 
60ἨἈπγεες αἱς ΗιΜεβομεπάεχ ἀἱεβεῖθοο 
ΒΏΡΕΠΟΠΙΠΙΕΏ ππᾶ ΑΠ ΒΕΙΠΕΠΙ Ῥτίθ- 
βὐετρίαθο Ῥε[εθαρε, Ώεν Ῥ]ατα] Ῥο- 
Ζεϊοππεῦ ἀἱο εἴπσείπεη Τεῇο, ἀῑε 
Ῥιπᾶς παξ 1πτεη Βάπάρνη, νγἈλτεπᾶ 
28 παν ἀετ εἰπλείθΙολο ΒθστΙῇ σε- 
παππῦ 1860. [Απμαπρ.] 



1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. ὃ 

χρυσέω ἀνὰ σκήπτρω, καὶ Λίόσετο πάντας Αχαιούς,  1δ 
᾽άτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κποσµήτορε λαῶν᾿ 
» ἄτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοί, 
ὑμῖν μὲν 9εοὶ δοῖεν Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὐ ὃδ᾽ οἴκαδ᾽ 

ἐμοὶ Λῦσαί τε φίλην τά τ) ἄποινα δέχεσθαι 90 παῖδα ὃ᾽ 

ἱκέσθαι' 

ἀξόμενοι «4ιὸς υἱὸν ἐκηβόλον Απόλλωνα 
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾽άχαιοὶ 

αἰδεῖσθαί 8 ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα᾽ 
ἀλλ᾽ οὖκ ᾽Ατρεΐδῃ ᾽4γαμέμνονι ἤνδανε 9υμῶ., 
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, πρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν' 96 
υμή σε, γέρον, κοίλῇσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω | 
ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις νι 

µή νύ τοι οὐ χραίσµῃ σκῆπτρον καὶ στέµµα θεοῖο. 

15. χρυσέω, πο Λ 91 σε]. 346 
χρυσείοις ἤλοισι πεπαρµένον. --- ἆνὰ 
σκήπτρῳ, οΌθεη απ ἆεπι Βίαρ6ο, 
Ζ2α στέμματα. Ἁτ. Ώ1. 68, 20, 2. Εΐα 
σκῆπτρον ἴταρεηπ Ῥήτοίον, Ἐ]ομίος, 
Ῥτιθείος, Ἠετο]άε, αἱς Ζεϊοπεπ ἆεν 
Απιζορουια]ό. 

16. δύω, πο πᾶπβςσ Αἴαντε δύω. 
11 -- ῷ 919. 6ὔ8. [Απμαπα.] 
18. θεού πας 9ΥηΙ7ε56, π]ε ἕ 251. 

Ναοπαμπιπηςσ Ῥεῖ Ηοταῦ.θαῦ. ΠΠ 8, 191. 
20. παῖδα δέ, κίω06 ἀες πα 6Υ- 

πιαχζοπάεη ἐμοὶ δέ ἀἆαπι ὑμῖν μέν 18 
βεσεπᾶὈεισθεῦθ]]ζ, πγεῖ] ἀῑε Ῥουσθ 
πι οἶπ ζάπά ἄἴθεθι Ῥερτήϊ Ίει- 
τοτάτᾶποί, -- Λῦσαι απᾷ δέχεσθαι 
Ἱπ ἹπρεταβίνΙβοηοπι ΘΙπηθ, --- τά 
ἄποινα, Ἠϊππγεϊδοπά απξ ας 18 σε- 
Ῥτασπίε. --- δέχεσθαι ΑπΠπΕἨπιθεη, 
πΙοπῦ πατσκπεῖδεηπ, τα. 96. [Απ- 
ματς. 

91. ἀζόμενοι ἀα5 Ἡαπρίπιοϐν {ἄν 
4ἷε ἄεπᾶηταπσ ἆετ Βι{6. 

95. Ἐτεύος ΗοπικοὮ -- α 11. 
ἐπευφήμησαν αἴαῦξ ἀες σεν δη]ΙοΏθ 
ἐπαινεῖν παρ ΈῬεζαςσ απῖξ ἀἱδ τοπι 
Ῥτϊιθείει σε[οτάθτίε Ῥομει νοτ ἆθπι 
6ος: 91, πας Τη ριᾶβσηατί -- 
ἐπευφημοῦντες ἐκέλευσαν: Φ{ΊΤαπι- 
{θα πιΠῦ {τοπιππεχ Όσο]εα Ὀ6ι: 
πι Έ 290. Κτ. Ῥι. 55, 8, 18. 

985. ἀγλαά, πο 111. 8ττ Ὀεάειί- 
βππθα Αἰὐτιραῦ, πε]οπθρ Ζαρ]εῖοἩ 
αἷε Απιβονάρνας πιοΏνιοτί, 

4, ἆλλ᾽ οὖκ ηπΒο] ἅλλοι μέν οἵπ 

βοπατίετ (οεσεηκαίῦς ταῖς Υοταηβίε]- 
Ίαπςσ ἆει ἈΝεσαθοἨ: πτπτ ο. 
ἀεπι Αἰτίάεη. -- Φυμῶ Ἰοκαὶ : 
Ηετζεπ). [Απμαπρ.] 

9δ. Ζψεῖίονς Ἠοιαϊκίίο]ι --- 396. 
ὃπ9. Π 199. πακῶς 816, 5οΏπιἈἩ- 
161. --- ἀφίει. Ἠοπιο Περί εν, 
4επ Ἠεισαησ θἶπει Ραο1θ οᾶετ εἶπθ 
γοτρετειθεπᾶο Ἡαπά]απσ ἆπτο]Ὦ Ίπι- 
Ῥετίθοίζα, Ζα 5οἩϊ]άρτη. --- κρατερόν 
βύατκ, ὨηδοπάτϊοΚκ]σοἨ, πε] ἆτο- 
Ἠεπα, 5ίτεητρ. 

26---52. ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠΕ Απίνοτῦ 
πθῖκεῦ ἵπ απισεκεμτύεγ Ἐοίσε ἆθι 
(6οεάαπκεηπ Σαοτεῖ (26-28) πα Ότο- 
Ἠπησεπ ἆἱε 21 σο[οτάετο Ὀομοα 
νοτ ἆἄενι (οὐμαιο, ἄαππ (59) ἆῑε 
Ῥιήίο (20) δε] οεί Σατῆο]ἷς: ἀῑεςε ἸΓεῖ- 
6ετιηπσ π]τά σεείεϊσετί ἀπτοὮ ἀἱθ 
Απάεαίζαης, ἀῑίς 6 4ἱε Τουμίετ 
468 Επϊεβίετ γΙε]ππεΏτ παρ ἵπ ἆῑθ 
Ἠαϊπια!ῦ πΘἨπΙΘΏ ππετᾶθ, ποῬθί ἆθπι 
ἨΤαπεοπε ἀε5 Ῥτϊθείεις (18) σεσε- 
ἄθετ ἆῑο Ἠοαίιπικεητ αἱς 5εἱὈείτει- 
δύάπά]οι απσεποπιππΘη ψητά. 

96. μή | ἄτο]οπά: ἆα[5 πας πὶ οἩό; 
Εν. Όι. 58, 2, ὃ ππᾶ 8, 10. [Απῃαπᾳ.] 

98. µή νυ ἀπ[β πΙσἩἐ εἴσα, 
ἀἵε παςς ὙεγπιτκΠεπαπσ ἆἄετ του” 
Ῥοΐεπεπ Ηαπά]απσ σα Ῥοβήτοπιεπᾶρ 
Έο]σε: το]. σ 31. Τ 414. ϱὸ ὄθ8. 
ω 469. -- οὐ χραίσµῃ βολότι επο 
ΖΗΒΑΙΗΠΊΕΗ: “ππ{ΖΙ08 561). στέµµα 
(πα 14) ππὰ σκῆπτρον αἱ5 ἄῑο ΑΤ- 
78ίοπεηπ 5εῖπετ Ἐτιθρεετνᾶτᾶς. 
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Δ 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

τὴν ὃ᾽ ἐγὼ οὐ Λύσω' πρίν µιν καὶ γήρας ἔπεισιν 

ἡμετέρω ἐνὶ οἴκω ἐν ᾽άφγεῖ, τηλόθι πάτρης, 90 

ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν Λέχος ἀντιόωσαν. 

ἀλλ᾽ ἴθι, µή μ ἐρέθιξε, σαώτερος ὥς κε νέηαι." 

ὥς ἔφατ', ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο µύδω, 
βῇ ὃδ᾽ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίόβοιο δαλάσσης. 
πολλὰ ὃ) ἔπειτ ἀπάνευθδε κιὼν ἠρᾶθ ὁ γεραιὲς 8δ 
᾽{πόλλωνι ἄναχτι. τὸν ἠύκομος τέκε 4{ητῶώ᾽ 
υκλῦθί µευ, ἀργυρότοξ’, ὃς ΧἈρύσην ἀμφιβέβηκας 
Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἴφι ἀνάσσεις, 
Σμινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 

99. πρίν πε ἆθπι {επραςδ ΒΠ]- 
ἔππι αἱ5 ἀεπιοπείτα άνθος Αἀτετρίαπ]: 
επιστ, ζΖατᾶσ]ςνεῖδεπά αξ Λύσω, τα 
ἰθϊσεγηάοπι καί απςἩ, πε ϱ ὅδΙ. 
1 950. ν 42τ, ἆθπι ΒΙΠΠΘ Ἠ8ο] απ- 
πᾶπετπά -- ν1αἸπιαιτ. Περ]αξίες 
Αργπάείοη αἀγεγεαναπῃ. -- ἔπει- 
σιν ἴπι Ἐπαατείπη: ψ]τά Π8ΒΗΘΠΗ, 
ψητά Ῥθδβεβ]είοπεῃ. 

80. ἡμετέρῳ: ἄαδ “απβετ ἆθχ 
Ἐαπιϊ]επερτασμθ. -- ἄργεῖ, ἆεπι 
᾽χαιικόν, ἆθπι Ἠεχτβεπετρερίεί Αρα- 
ΠΙΘΠΙΠΟΠΒ ἴπῃ ΕΘΊΟΡΟΠΠΕΘΒ. 

81. ἴστὸν ἐποίχεσθαι Ἀπ ἆθπι 
(απ{τοςμ{επ) ὙαὈβύαπ] Ἠΐπ- απὰἀ 
πεχρθ]Ίςθῃ. --- λέχος, εἶπ Αοοπβαζῖν 
465 τᾶαπι]ήοπθη Ζ1ε]ες Ὀαί ἀντιᾶν 
ηαχ Ἠϊθ6ς, ἆθεπι Τσε ἨβΠΕΗ, 4.8 
Τ8σοετ ἴει]αοπ. Ἡρι. 6 201. Τ 
116. [Απ]απς.] 

82. σαώτερος ποἩ]Ῥεπα]ίεπετ, 
αἱ πθηη ἅαπ πιῖοα ποῖθετ τεῖΙζθεί, 
Κτ. Ρι. 95, 10, 8 ππά 49, 6. -- ὡς 
ἀεπι Ῥείοπίεη Ἰοτίε παςἩρεβίε]]6 
πιο ἕ 297. 

89 -- ϱ 6τ1;: νο. 4 608. ΙΓ 418. 
Κ240. Φ 689. ἔδεισεν πας σεάε]η- 
ἴθτα Απ]αιζε, πταρτὔηρ]οἨ ἔδι-εισεγ. 
Ἀπάθτο ταῖς Αβειπηϊθταησ ἆθβ Γ]- 
6απηπη8. ἔδδεισεν. [ΑημαἨρ.] 

94. Ὑσ. Ι 182. ἀπέων εἶπ Ῥαχ- 
Πσίρ: οἈπεϊσεπά, ]αᾳῇ5198Β, το 
ΦοἩτεοκεηπ ἄθρετ ἆο Ἠατίθ Ἡθάο. 
Ἐν αεἨππίεσ ππᾶ ἆαολπίο απ ΒΕΙΠΕΠ 
σοἱῦ. Ἐϊπεηπ ἄεσοπεαίΣ Ὀϊ]άειπ ἆθι 
βοἨπτε]σοπᾶο (τεῖβ απᾶᾷ ἆαβ ἑοβεπάθ 
Μεετ. 

8δ. πολλά πιιέιι, εἶπ πιοάα]θΒ 

Αάνετῦ πα ἠρᾶτο, αἳετῖᾳ, Ἱπηῖρ. 
--- ἀπάνευθε κιών, πὶο β 260. ἕ 
956, ᾱ. Ἱ. απ[βετμα]ῦο ἆθβ Βετείο]ιβ 
4ετ Αολᾶςετ. 

86. Ζηαϊίε Ηεπιϊβοα -- Τ 418. 
1 918. 

37. ἀργυρότοξ”: ἴταα]οπο Αητεάς: 
νο]. Η 84. ν 989. -- Χρύση, πο 
46 Β ἀ4εβ 0ΠἨΙΥΒΘΑ Ζα ἀεπ]κετ 
1465, υπά Κίλλα αἶπα Γτάμσεϊαρ απίε- 
σθρ8ησεηθ ἨἩπιγβίθοπο ΒίΔάίθ απι 
ΜοθετΏπβθη γοπ Αάταπιγ{ζοβ, Ἴγοὶ 
Ζαβαπιπιεηρεηδτῖσο Κα]ζαβοχύθ Δρο]- 
Ίοηβ8, -- ἀμφιβέβηκας, ἆάβ Ῥοτίεκί 
αἱ Ῥτάδεης ἀετ γο]οπάείεπ Ηαπά- 
Ίπης: ἆετ ἆαπ (Ἠχγβο 'τίηρι ρείτο- 
{6η Ῥ]Α8”, βοπὑσεπὰ Ίππο Παρί: 
νβ]. ιν 198. 

38. ἀνάσσειν Ἱπ αιβρτϊηρ]ῖοπθς 
Ῥοεάειίαπρ: ΒοἩΙτπιπθχχ 8611. 

99. Σμινθεύς, ΚΟΒΕΠΗΙΙΘ, αΌσθ- 
Κὔτζο αἩβΒ σμινθοφθόρος, ΒΘΙΠ8ΠΙΘ 
ἆθρ ΑΡρο]]οπ, Ἰπβοίετη ϱχ ἀἴθ νοτ- 
ἀετΏ]ῖοῃο Ῥ]ασο ἆετ Εε]άπιῶαθο αὖ- 
πγοηχίθ. Βἱθ Απτεάς Περί ἀεπιπαςἨ 
1η ἀργυρότοξε βείπο ΜασΒί σα βἱτβ- 
{επ, 1π ἆεπι {οἱσεπάεη Βε]ανβαῦσ 
σουηΙβεεγπια{ίβεη 3θ6ἴπθ ῬβΙοΠί, ἀῑε 
γετ]είσαυρ βεῖπεΒ Ἠεϊ]ήσεαπ εριείες 
2α τἈςβπθη, Ἠθινος, πῶμτεπᾶ ὅμιν- 
Φεῦ απἀειθεξ, ἆαίβ ϐ8 Βείπεπι Ί6- 
ΒΕΠ αἱΒ ἀλεξύιαπος επβρτιοΏί ἆεπ 
Φαίπεη ἵπ ἀ4ει Νοῦ τα Πε]ίει. --- 
εἴ ποτε ὙΘΏΠ 16Π181Α. --- χαρίεντ᾽ 
Ῥτο]ερ{ΙβδοἩ: ας εἴπεη ετίτεπ]Ισπεη, 
ἀῑν σαχ Ἐτοειἆςϱ. --- ἐπί σα ἔρεψα, 
αἰρεπῇ]ο] :ἄρετάαςπίθ”, ἆ. 1. {τίς 
Ῥαπίε, απ{οαπ{ο. [ΑπΠαηρ.] 

ὐᾠὐὐ”ὐ ή“... 

μοι” 

-- ως Εφ ὂ Φα λό 



1. ΙΑΙΑΔΟΣ Α. δ 

εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα µηρί ἔκηα 40 
’ 2 ϱ2 ” / ή »/ 

ταύρων ἠδ αἰγῶν, τὀδε µοι κρήηνον ἐέλδωρ᾽ 

τίσειαν «αναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν.΄ 
ὥς ἔφατ) εὐχόμενος, τοῦ ὃδ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾽άπόλλων. 

βη δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων χὠόμενος κῆρ. 
τόξ᾽ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην' 4ὔ 
ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ) ὀιστοὶ ἐπ᾽ ὤμων χωομένοιο, 

3 ν , ό 
αύὐτου κινηὂθεντος 

ς δι 3 ᾽ . / 

ο ὃδ ἠιε νυκτὶ ἐοικῶς. 

ἔξετ ἔπειτ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκεν᾽ 
Δ λ λ / 2 2 / 

δεινή δὲ κλαγγη γένετ ἀργυρέοιο βιοῖο. 

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῶχετο καὶ κύνας ἀργούς, δ0 
αὐτὰρ ἔπειτ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 
βάΛλ’: αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο 8αμειαί. 

ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατον ὤχετο κῆλα θεοῖο, 

40. µηρία ἀἱ6 απ ἆθτι Ορ{ετίῖρτε 
πηῖς ΤΠΘΗΤ οειτ πεηίσει Ἐ]αίςοΙι 
ααβσεβοἨἈπ]θίεπει Ῥοπεπκε]- 
εἰῆσχκα, πε]οπο ἄεπ ἀδ[ίετη ρθ- 
ορ{ετό πετᾶεῃ. 

41. τόδε Ὦϊ8 ἐέλδωρ --- 504. 
45. τίσειαν κτὲ. πα παςλάτῆς]κ- 

Ἠσπει Ὑοταπβίε]]απσ ἆθε Ὑετοαπι, 
41ο Βαπιπιο βοἶποτ Ἰἄπβομα. 

45 -- 46π. ΠΠ 52τ. 
44. Ὑβι. Β 161. β' νοπ Απ- 

ἔαωπα Βεῖπετ Βεπεριης: βείᾳίο 
ΒΕΙΠΘΣ Βολτ1{{, απἴσεποπΙπΙθη 1Π 
αὐτοῦ κινηθέντος: ἄος Ῥοτίδαπρ 
ἀϊθεει ΈῬεπεριπσ 47 ὁ δ᾽ ἦιε. --- 
Ὄλυμπος 180 [είς ἄθτ ο κώπε 
Ῥειρ αἱς Φΐπ ἀετ αὐίίεν. 

45. τόξα, εἶπ Ῥ]υτα], ἀετ ἆεπ ἀτεῖ- 
{ειΙρεηπ ΒορεἩπ ἠπαἡνίά πα ἱοίου, Κτ. 
Ῥι, 44, ὃ, ὃ. --- ὤμοισιν: Τιοκαϊϊν. 
--- ἀμφηρεφέα αάγίπιφιε οοπἰεσίαπι, 
αυ{ Ὀεϊάεη Βεϊίεη Ὀδάςοκ{, ππίθη 
ππᾶά οὔΌθπ Ρθ68ΟΠΊοββαΠ, πᾶ]τεπάα ος 
ἄοει ἆειτ Ῥομπ]ζετ Ἠϊπσ, Αρο]]οπ 
ἰτὰρί αἱς ἀοῦῦς ἆετ Βοσεπκαπᾶο 
αἴείᾳ ῬΏορεπ παπά Κδοπος, παπά παῖθ 
ἀἱεκοι Αἰἰτοαΐζοη πγπχᾶρ βοῖπ Β]ά 
ἴγρίβο] γοη Ἠοπποτ απ (ἀργυρότοξος) 
Ῥϊς ααξ 4επ ἀ4θεβ Βε]γεάφτο Ἠεταῦ. 

4Ί. αὐτοῦ κινηθέντος γε 61 
5ε1ΏὈεί βἴοῦἈ π Ῥοπεραπα 
εετ2ίε, πα 6εσεπεαία Ζα ὀιστοί. --- 
νυπτὶ ἐοικώς, γε Ί 606. 3 468, 
πεϊομπεί ηαοῖ ἄθπι απξ πι ΟἨτ 
νηχκεπᾶθη ἔκλαγξαν ταῖῦ εἴπεπι 6ἵη- 

ἼἼσεη Ζασε 1{ῆτ ἀά9 Ααπσο ἆεπ ἵπ 
βαἴπεπι Ζοτπο ΓΠΙπβξετο]Ιοκεπᾶςθη 
οὐ. Ῥετ Ὑετσ]είοα 186 ππι 8ο 
νγκδαπηθτ, αἱς ἆῑο παοβ{ᾶμπ]σομε 
Ἐπηπείεγηϊς ἆετ ρεταᾶο (εσεπεδίσ 
βείπεν οἴσεπεη Ναΐατ, ἆες 1Πήο]πίθς 
Ἰ8ῦ. [Απῃαηρ.] 

48. µετά απξ νεῶν τα Ῥε2ίεπθη, 
α]ς Αάτετο: παϊἑέεη Ἠϊποθίῃ. -- 
όν, πϊομί Κο]]εκίν, 5οπάθτη τοπι 
εγεῦρη Βοηπία. 

49. δεινή Αὐτιοαπί σα κλαγγή, 
Ῥτᾶα]καῦ γένετο ετλοῦΏ βἵομ. Υβι. 
4 50. Π 508. Φ 688. -- βιοῖο: αὓ- 
Ἰαμνίεσπετ (ἄθπείῖν, τοη ἆἀεπι 
Ῥορφ6η Ὠ6χ, τρ]. 6 456. Χ 150. 
ΜΜ 9899. 

60. ἐπώχετο "στ][ί απ παῖθ 5ε]- 
ηΘΕη Τοάθεβθβοποββεῃ. 

61. αὐτοῖσι θα ἆ 516 5ε1.ῦ, 1Τ 
Εεβεπεα” Ζα οὐρῆας ππὰ κύνας. 
-- ἐφιείς 1εγαβῖν, πὶθ βάλλε 59. 

62. βάλλε ἴταξ, ταίέ ἸΚαολιάνπο]ς 
απ Βομ]α[ς 4ος ἀ6άαπίκοης ἴτ Ὑθσο- 
αη{8ησθ. -- πυραί, Ιπάεπι 81ο Τασο 
γοταομΙοάεπο Βο]ιθϊθετιπαα[εη εγτ]οἩ - 
ἴεῦ ππιτάεη: 6]. Τατά. 1 59. --- 
φνεκύων πια{ετία]ετ ἀαπείν. Κτ. Ρι. 
4π, 8, 1. [Απ]παπρ.] 

τ. 68---100. Ιπ εἴπεγ Ό0η «Αο]ιί 
θει[επει ΠΗεεγεδυεγδαπιπιῖιι ὂε- 
εἰσ]ωιεί Ἀαἰἴσ]ιας ἁῑἰε Βεδε]ιίπορ[ιώις 
ει (ΟἼιβε αἷξ ἄει «τιφιά 00η 
Αροΐζιος Ζου. 

8. ἐννῆμαρ, {ουπιε]ηαξί αἱβ Κ]εῖπα 



6 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α, 

τῇ δεκάτῃ δ ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν ᾽χιλλεύς' 

τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεά. Λευκώλενος “Ἡρη' δδ 

κήδετο γὰρ 4αναῶν, ὅτι ῥα θνήσκοντας ὁρᾶτο. 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τὲ γένοντο» 

τοῖσι ὃδ᾽ ἀνιστάμενος µετέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' 

᾿Ατρεΐδη. νῦν ἄμμε πάλιν πλαγχθέντας ὀίω 

ἂψ ἀπονοστήσειν., εἴ κεν Βάνατόν γε φύγοιμεν. 60 

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾽άχαιούς. 

ἀλλ᾽ ἄγε δή τινα µάντιν ἐρείομεν ἢ ὑερῆα 

ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐκ «ιός ἐστιν, 

ὕς κ᾿ εἴποι, ὕτι τόόσον ἐχώσατο Φοῖβος ᾽πόλλων, 

εἴ τ ἄρ ὃ }γ᾽ εὐχωλῖς ἐπιμέμφεται εἰ 8᾽ ἑκατόμβης, θδ 

ταπάο ΖαΠ]. --- ὤχετο πς ΑΙΠΠ- 
Πολμεν Ῥε]εραπας ει (.Θ9619286. --- 
ἆνα στρατόν: Ζα 10. 

δ4. τῇ δεκώτῃ: 7α Β 829. --- δέ 
Απ ἀγιδίετ Βίθ]ίΙ6, πο ἀῑο Ῥεϊίάεπ 
ετείον Ἰοτζε 6ης Ζα5απΠπΙΕΠΡΕΊΟΤΘΗ. 
--- παλέσσατο: Ἠεᾶ.: 116[8 Ῥε- 
τα{θη, ἀπτοιμ ἆῑοθ Ἠετο]άο: τε. Β 
50. Ὀεν ΟΡετρεί{εμ] ες Ασαπιεπι- 
ποη σερἰαθίοίο πας] βοἶπει Βεβο]αΓ- 
{οπ]θΙό αποἩ απάθτεν ΕὔἨτετη αἶπθ 
Ηεοιθεγουθατητα ης Ζα Ῥετα{εη. 

6δ. ἐπὶ φρεσὶ θηκε, νο 6 918, 
“Ἱεβίε ϐΡ ἃπ8 Ἡστα”, γογβο]ήθά θα 
τοη ἐν φρεσὶ θηκε ἕ 221. 

66. ῥα 6ΡεἩ, 18, τὴς Βεβίεπαπς 
αι{ ἆῑθ βολή] ἄεχηπρ 51 8, --- ὁρᾶτο, 
Μεάίαπι, πο 8, ΒεΠεη πια[βζ6. 

δτ. Ὑαἱ. ὦ Ἰ90. β 9. 9 34. ω 
451, Όδρει ἀ4επ Υεγδαπιπι]απρερ]αί” 
σα ϐ 3228. 

58 --- Τ' ὔδ. τοῖσι πα µετέφη. --- 
δέ πι Ἀαομρβαίσθ. Κτ. Ὀι. 66, 9, 2. 
Ώϊο Τοεϊμπεμπιετ ἀει Ύειβαπαπη]άης 
βἸίχεπ, ἀετ Ἠθάπετ αἰετί ἵπ ἆετ 
Μπήε, σου σύ απῖ ἆαδ Βοερίετ, 
ἀαβ ἴηπι σονὔΏπ]οὮ εἴπ Ηετο]ά 1π 
4ἱε Ηαπά αἱθὈί, νε β ὃπ. 3 ὔθ8. 

δ9. νῦν ἆ. 1. πε ]είσῦ 4ο Ώίηβο 
εἴεμεῃ. --- πάλιν --- τείο, ἄψ --- τι-- 
816. πάλιν πλαγ]θέντας 2ατῦςκ- 
σεΐτ1αοῦση νοπιζ21α] ἆ. 1, πηγειτίο]- 
ετείοι βασῇθ, οπο Π1οβ εἴπρεποπιππεη 
2 ἨαΏεῃ. --- πάλιν Ώὶ5 ἀπονοστήσειν 
Ξ 68, 

60. εἴ κεν {α]]1ε εἴπα πας Ο}- 
ἰαν, οἶπο Ζψεϊε]πὰε ΑΠΠΑΠΠΙΕ: 
να]. ε 4Τ1, πε]οῃε αἱ ποϊπεπάϊσε 

γοταπβδεύσαηρ {ντ ἆβ ΥοτἩει- 
σε]ιεπᾶο ἀπονέεσθαι, ἀϊθβθς βε]ροί 
Ἄναἰ{ε]]μαξς πιαςἩθ. Δάνατον ἀπγο] 
γέ Ῥεθοπί Ίπι (ερεηβαί” 7 ἄπονο- 
στήσειν: Απο παχ ἆθπι Τοὰςθ. ΒΙΠΗ: 
πεπη Ἀθοτμααπρυ γοι ΠΠ οκ] 6] 
ἀϊο Ἠεᾶς βαίπ Ἰκαηπ παπά γηῖγ π]σ]ῦ 
γΙθ]πιθἩχ β{6τΏθη ΠΙΠΒΒΡΕΗ, 

61. εὖ δή οἱ φάει ἴαπι, ἆπἃ 18. 
-- δαμᾷ Ἑπαίπσυπι, 

62. µάντις εἶπ Ώ6]μςχ, ἆθτ 818 
σῦτε]ο]ιοῃ 7εἴσλθη, Ῥοβοπάστβ ἆετ 
γορε]εομαα, ἱερεύς οἷπ Ῥτιθβίετ 
οἵποτ Ὀδρπαπιζεν ἀοἰδλεῖς, ἀει 4118 
4επ ΟΡίετα υειρερί. Ἠϊου ἀοπ]κέ 
πιΏη, ἀπ εἶπ Ῥτιθείει ἆάβ Ηεϊ]ϊᾳ- 
έσπα, ἀθτι 6ς νοτρίαπᾶ, π]ολί νει- 
Ίβββεπ ἁἀπτ[α, απ ἱτροπιᾶ 6ἴπεῃ 
ΕΜεΡῦ6Σ πηῃ ἰτοίδεμεν 9ΏΙείθ. --- 
ἐρείομεν, Κοπ]απκό,, ντ πο]]θἩ 
Γτασαη, 7α ππίθν ο]ιοϊχ οι ΤΟΠ ἀθπι 
ἀἰρατωππήοΥὔθη Ἐπύυχυτα ἐρέω. 

689. ὀνειροπόλος πο Ε 149, οἵπ 
Έτααπιβειςτ, αἶπ ΑπβΙΘΡΘΥ β6ΙΠΘΧ 
6ἰσθοπθη Ττάπηο, ἀἱ6 {Πτα ἆατοὮ {- 
σπὐα(ἰο πα] ϱΌ(ΙοΠεΥ ετ]κὔπάϊραπρεη 
{ἤτ απάθετο Ζα {αι νοχάεῃ. --- παέ 
Ζα ὄναρ “αποᾗ) ἆει Έχασα, νε 
41 απάενα βὐμομεῃ ΟΠεπ)α- 
τάΏςΘΗ. --- γώρ τε νοαγραπάεη νε 
παπιμε. --- ἔκ ἄιός: νβ]. Β 96. 

64. ὅς κ᾿ εἴποι Ῥοοπίία]ετ ΟΡί- 
Ὠν ἵπ Βπα]οπα ΒΙπηθ. --- ὅτι ὙθβΒ- 
η]: Κτ. Ρι. 46, 4, 2 απᾷ 68, 6. 

6ὔ. εἴτε απᾷ εἴτε 'Β61 68 ἆα[β”, 
ερεχερείῖδεα σα γοτπθιρεμοπάθη 
Έναρε, πε Υ 90. --- εὐχωλῆς, ψιε 
ἑκατόμβης ριᾶρηαηῖ: Ὑ6ς6η 61168 

Μἡω-.. 



1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 1 

αἵ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων 

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ Λοιγὸν ἀμῦναι. 
5 [κὸ 2 5’ αν ολ α.. 28.1 ων δι 
ή τοι ὃ γ) ὡς εἰπὼν κατ ἄρ ἔζετο, τοῖσι δ΄ ἀνέστη 

Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων Οχ᾽ ἄριστος. 
ει 2” / 2 . / ” Ρ] / / 2 »/ 

ος ᾖδη τα τ εἑἕοντα τα τ εσσομενα προ τ εοντα., Τ0 

καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ ᾽άχαιῶν Ἴλιον εἴσω 
ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἳ πόρε Φοῖβος ᾽άπόλλων' 
ὃ σφιν ἐν φρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν 
υῶ ᾽άχιλεῦ., κέλεαί µε, διίφιλε, µυθήσασθαι 

- ’ 2 

μῆνιν ᾽Απόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος' τδ 
Δ 2 Δ ο ῥ Δ Δ ; , 2 

τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω. σὺ δὲ σύνθεο καί µοι Όμοσσον 

υπο 

π]ομῦ οτ{ὔ]]νεη αε]ᾶράςθς. Ὑἵσ]. 
τα Ε ή Λ 166. Φ 45τ. Άν. Ρι. 
ΑΠ, 91, 

66. αἴκένπως οἳὉ εἴγα Ἰχσεπά- 
πγ1ς πας βούλεται (βούληται), πγαΒ 
β1οἨ π]εᾶθγ Ἆπ κ΄ εὔποι αΠ8ΟΠ]Ιθ- 
[βεπά, ἆῑδ παςὮ ἆθπι Απδερτας] ἆθ5 
Βομους σα Ποβοπὰθ Μδρ]ο]]καις οπζ- 
π8]έ, νβ]. Β Τ5. --- τελείων πιακε]- 
Ίοφ6π, σα Ὀειάεη Βδαρβίαπνεη. 
Ορίετάετε πια[δίεη ππακε]]ο βείη: 
Ζ 94. Κ3298. 

67. ἀντιάσας "Ῥραγίΐσερς [ασέις” 
πηῖῦ επεβν ἀεΒ ειβίοὈίεη Ζ16]ε. 

ο τλκια Ξ- 101. Β Τθ. Η 564. 9606. β 224. 
πατ᾽ ἄρ Έζετο [ογπιθ]ηκίίο ΊΤετ- 
ἀπηρ.--- ἄρα πβο] οἶπεπα Ῥαγοϊρίαπα, 
ππῖθ ἵπ Ῥτοβα, εἶτα, Ὀρποϊοππεῦ ἆθῃπ 
πππηἑο]ρατοη Απιεοηιι[ς ον Ἠατρί- 
Ἠαπά]πης, --- τοῖσι Ἰοκα]ετ Ὠα[ν: 
απζετ 1ἨπεἨ. [Απμαπς.] 

69. οὐωνοπόλος, ἴη γγεϊἔεγεπα Βίπηθ 
Εῆτ πα Ἀχεαροτ ἈῬετματπρί, πο 7 
Τ6. Ν το. Ε 318: ἆαμει Τὰ µαντο- 
σύνην ππᾶ 93 ̓ μάντις. 

το. τά τ) ἐόντα κτὲ. Ὀεπεϊομπεῦ 
4ϊε Βεπετ]κταΓί Ίπ 1Ἠτετ ϱαηΖεη Απδ- 
ἀεμπαπς, νβ]. Ὑετρ. ἄεοτα. ΙΥ 998. 
-- πρό Αάτετρίαπι γιο Ν τοῦ, παῖῦ 
ἐόντα: ππθθ Τοτβη, τονᾶρος 160, 
ᾱ.1. ἀῑθ γοισαυσοπ]λοῖέ, 1η ἄδρον- 
βαΐᾳ Ζαᾳ ὄπισθεν, πα πουἈ σατῆς]ς 
196, νου ἀετ Ζακπέε. 

Τ1. ἡγήσασθαι ἀεηπ] ες πΘΙδ6Π, 
Ἠ]ετ 14ο νοπι Ἰ/αμχκασον, ἆετ 
4ϊε απ ἀῑο Ἑαλμτί Ῥεσϊσ]σπεη Ζεῖ- 

μέν µοι φρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν. 
ἡ γὰρ ὀίομαι ἄνδρα χολωσέµεν., ὃς μέγα πάντων 

πετ ζα ἀεαίεπ Ἠαζίε: τνρ]. Β 8552 Β. 
-- Ίλιον εἴσω, Ὑετββδοπ]απίβ πῖθ 
Ῥ 159. 168. Σ 68. 459. 6 1456. τ 
182. 198. εἴσω, 5είηθπι Αοοπθαξῖν 
παςησεβείζῦ, 5ἳείῖς Ῥεί Ὑδιρει ἆθτ 
Ῥεπερσιπο. Κτ. Ρι. 66, 2, 2. 

Το. διά νετπι1σζε]ςῖ. -- Ζπεὶ- 
ἴθς ΗεπιβήοὮ -- Ο 441. 

Τὃ -- 9ὔ8 απὰ βοπεῦ. ἀγορήσατο 
Ἠπῦρ απ σα τεᾶεη, παπα ας οτί; 
µετέειπεν σελῦ ααξ ἆεπ Τπ]ῃα]6 ἀετ 
Ὑγοτίο. 

Τ4. πέλεαί µε, πει] Καΐσμας αἱβ 
μάντις ἄπατο] ἀἱο Ἐεᾶο ἆθςξ Αολῃ]- 
Ίεις 65 ἱοβ ἆατα αυ{σε[οταετό 
{ἠμ]ζο. --- µυθήσασθαι ἄεαῖεπ, ψθ 
β 1ο. 

πθ. Τσι. π 969. 7 884. τοιγὰρ 
{ο]σεγπά: 8ο π]]] οι ἀεπῃπ. Ζατ 
γοτριπάππσ ἀἆἴεβες Βαΐ765 παῖῦ ἆθπι 
νοτμεισεπεπάεη τσι. γ 80. ε 97. 
ι 964. -- ἐρέω 1ο π1]] ταἆςθῃ: 
εἶπε {εΙετ]σῖε Ἠησαπασβίοτιηε]. 

ττ. ή μέν (ῆ- μήν) Κτλβας νετ- 
βιοπειπά: ραν1[5 απᾶ παΏτ]λαξ- 
ἴ1σ. --- πρόφρων ἄρετα]] ρτᾶάικαἰῖν 
απέ ἃαξ Βαο]εκῦ Ῥεσοσεῃ. --- ἔπεσιν 
παὶ χερσίν, 1η Έτοδ8 Λόγῳ καὶ ἔργω 
-άπτοια οτί υπά Τ]αῦ). Ὑσι. 
995. 

Τ8. ἄνδρα ΟΡ]εξκὲ σα χολωσέμεν. 
Ώας Βοβπαπ]κεη ἴπι Ἠπγίμπιπε ἆθβ 
Ύετβδες επερτϊιοπί ἀετ ΒΩΗπππαηπσ 
4ε5 Ἠεάσπάεπ, ἆετ βἶοα αεπεαί 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Ζα ΠΘΠΠΕΗ. Ἡ 6γβςο]]α [8 
πιο ἅ δρ. 



8 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

᾽4ργείων κρατέει καί οἳ πείθονται ᾽4χαιοί. 
κρείόσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι’ 80 
εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 
ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ. 
ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι, εἴ µε σαῶώσεις.' 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 
»Ὀαρσήσας µάλα εἰπὲ Θεοπρόπιον. ὅτι οἶσθα' 86 
οὐ μὰ γὰρ ᾽Απόλλωνα διίφιλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν, 

΄ 

εὐχόμενος «4αναοῖσι Θεοπροπίας ἀναφαίνεις, 
οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκοµένοιο 
σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει 

’ ” 292 Ἂ 2 /’ 

συμπάντων «4αναών, οὐδ ήν ᾿4γαμέμνονα εἴπῃς, 90 

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος ᾽άχαιῶν εὔχεται εἶναι." 
καὶ τότε δὴ Δάρσησε καὶ ηὔδα µάντις ἀμύμων' 

τ9,. καί οἳ πας Απίραῦο ἆἀθτ τθ]α- 
ἤπναπ ΚοπεϊτακοἨ: Κτ. ΡΙ. 60, 6, 2. 

80. γάρ ετ]Ἀα{οτὲ πγοῖζετ, πγθε]α]Ὁ 
6 1π Ὀθεοπάθιπι ἸΜαίεο (πρόφρων 
ττ) ἆθξ Βομπίσθς Ῥεάαι{, --- πρείσ- 
σων πι οἈίΙροχ, ἄρεχ]ερεῃ. --- 
ὅτε πας Κοπ]απκέν ἵπ Πετα άνετα 
Βίηπε: σα 4 δδ4. ἅτ. Ρι. 54, 11, 4, 
χώσεται Όοπ]. Αοτ.: Ζοτη ρᾳο[α [οί 
Ἠα{. -- χέρηι, ΥοηΏ χείρ, 6ΕΊπ6Τῃ 
Ὀπέονέμαποα, Κοπιραταξῖν ἆε- 
ρείων, χείρων. 

81. εἴπερ γάρ τε πῖο 4 100. 261. 
ΠΜ 946, ἀθπη Ἡ6ηη βποῇ. --- χό- 
λος ἰ6έ οί πιοπιθπίασ αι[ὐνααβοπάθ 
Άοτη, 8Ώθ6χ κότος ἀαι παπα] ρε 
6το11, 4εχ απί Ἠασλμαο αἰπηί, --- 
παταπέψῃ "τετάαιί), Ἱϊπαπίει- 
ομ]αοΚκί, γετπ]πάεί. Ὑᾳ]. 4 518. 
χόλον ἀπτο]ι γέ Ὀεζοπί ἴπι ἄερεπ- 
ϱα” τα ἀεπι ἆατα οΠΙαβῖβο]ι μρε- 
βἰε]]ίεῃ κότον: Τα ϐ 158. 

82. ἀλλά τε πε εἴ περ τε Θ6ἶῃ 
βἀγετεαίῖνετ Ἀασλβαΐσ πα αἱ π8Ο]Ἡ 
δὲ, ἄασθερεῃτ, ἆοοᾖ, ποῦεαί ἀῑθ 
βερεηεεϊήσο Βεζίεμαπσ ἆἀετ {θ- 
4απ]εη ποςὮ ἆπτο] 41ε ΚΟΙΤΕΡΡΟΠ- 
ἀϊετεπάεῃ Ῥατίικε]η τέ --- τέ απ- 
βεἀεα[εῖ νά. ΈἘβρεπβο Κ 226. Τ 
166. ὦ σττ. Χ 193, απος ϐ 154. 
Κτ. δι. 69, 6, 1. --- ἔχει: πὰ]{ {984. 
--- τελέσσῃ ν ον ἱτκ]1ο]ιῆ 5ο. πότον 
ᾱ. Ἱ., πας5 6χ 1π βείηπεπι ἀτο]] Ῥοαῦ- 
εΙοπΙσί: νρ]. 4 178. 

88, φράσαι Ἱπιρ. Αοτ. ἨΜεᾶ,: 

ἔππασμθ ἆἷν Ἐ]αν 
οἳ. [Απλαηρ.] 

84 --- 215 απᾶ βοπεῦ, 
86. Δαρσήσας: τα 92. μάλα Ῥοαΐτα 

Ἱπαρεταίν: ΙπιπιΘτΗ 1, π]θ 118. --- 
[Απβαηρ. ] 

86. οὐ µά, πθΙη να Ἡτ]1οἩ, αἷς 
βεἸιπνατραχή κο] τηὶέ ἆθπι Αοοιραείν: 
ἀἱ6 νοτρεβεἰΖίε Νεραίίοι τά 88 

”, Ῥοάσθηκα, --- εὖ 

πΙθάθτ ΑΠΙσ6εΠΟΙΙΊΊΙΘΗ, πο ὉἍ 48. 
υ 989: τα 4 9594. --- διίφιλον αν 
Ἰοτ. γοη οἴποπι (956, --- ᾧ τε σι 
εὐχόμενος, 8ἲβ σα ἆθπι 8οἳίο ἆθν 
Ὑγείβεαραηρ, ἀετ μπι οἰησίαοὮί, σας 
6Υ νεγκὔπά]ρί, 

8Ί. ἀναφαίνεις Τα επἰλμἄ]]οη, 
ο {επ ρατεη ρ{]αορρί. 

88. Υρ]. π 489. ἐμεῦ ζῶντος κτὲ. 
1π ἀτοπεπάθπι ΒΙηπ6,. 

89. χεῖρας ἐποίσει Ψῖθ π 488, 
πια ἐπίοῖεί: νβ]. χεῖρας ἐφείη 
α 264 ππᾶ υ 3966. . 

90. οὐδ” ἤν, πο οὐδ᾽ εἰ 8ο] 
η]οἨῖ νγΘΕΠἩἾ,. ΖΠβΑΠΙΠΙΘΗΠΕΩΠΡ πιῖῦ 
ἀαεπι Ηαιρίβαίή: ἀϊθβει Βομπγας π]τὰ 
ραίπο ε]ίαπᾳ Ῥομα]ίοι, βο]Ώρί 
ΠΕΏηΠ ... -- Αγαμέμνονα, πας 
Κα]οεμας Τ8ί. ἀθια]ομ νειταίθη 
παί{ο, 

91. ΥΡ]. Β 82. ἄριστος ἀοτ πιᾶ οἶι- 
{σεία, αἱβ Ονετωπ{ὔμτετ. 

93. καὶ τότε δή ἆἃ παΠΠΙΘΗΣ. 
-- Φάρσησε {α[βίο Μπαῦ, Ἀν. Ρἱ, 
σὃδ, ὅ, 1. 

ων. Ἄς 
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ο. ο) ο 

»οὖτ ἄρ᾽ ὁ γ᾿ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔθ) ἑκατόμβης, 
ει ο κμ ων / 

ἀλλ᾽ ἔνεκ) ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ) ᾽άγαμέμνων 

οὐδ᾽ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ ἄποινα, 9ὅ 
τούνεκ᾽ ἄρ) ἄλγε᾽ ἔδωκεν ἐκηβόλος ἠδ᾽ ἔτι δώσει. 
οὐδ᾽ ὅ γε πρὶν «4αναοῖσιν ἀεικέα Λοιγὸν ἀπώσει, 

«Ιν 4 η , Π ῃ , η 
πρίν γ΄ ἀἄπο πατρὶ φίλω δὀµεναι ἑλικῶπιδα κουρην 

ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν 8) ἱερὴν ἕκατόμβην 
ἐς Ἀρύσην᾿ τότε κέν µιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιµεν. 100 

ᾖ τοι ὅ γ᾿ ὧς εἰπὼν κατ ἄρ) ἔξετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

ἥρως ᾽άτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽άγαμέμνων 

ἀχνύμενος᾽ µένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 

πίμπλαντ᾽, ὅσσε δέ οἳ πυρὶ Λαμπετόωντι ἐίκτην. 
Κάλχαντα πρώτιστα κάκ᾽ ὀσσόμενος προσέειπεν΄ 106 
μμάντι κακῶν, οὔ πῶώ ποτέ µοι τὸ κρήγυον εἶπας᾽ 

95 5 66. 

94. ἔνεκ᾽ ἀρητῆρος, η8ες ἆεπ 
Ἠε]αΒνεᾶίσεπ Απ{σθΠΟΠΊπΙΘηΠ το 
τούνεκ᾽ ἄρα 96. 

95. οὐδ᾽ ἀπ. θύγατα, οτ]ᾶτ- 
{ετπᾶς ΑπτιβζάἨταπρ νοη ἠτίμησε παῖῦ 
Απίσαῦρε ἆετ τε]αίΊγεπ Κοπεἰτακ[οἨ, 
νο ἵηπ α{μτπιαίίτεη Βᾶΐπεη παῖὸ καί. 
--- καὶ οὐκ, πολι οὐδέ, πεῖ] οὖκ 
παχ ας Τετραπι ἀπεδέξατο περῖοτῖ, 

-;-ᾱ- Ἱ. απὰ σατᾶσκπιθβ. 'Ατ. δρτ. 67, 
2. [Απμαπρ.] 

96. τούνεκ᾽ ἄρα, ἀθρ]α]Ὀ αΏθηῃ. 
Ἠιετ π]τὰ ἆ4ετ Ἡαιρίσεάαπκε (98) 
εγπγεϊζετί, Ιπάθπι απ΄ ἀῑο Φίε]]ο ἀες 
ἐπιμέμφεται ἀῑε ἄεβοπι Ζοτα επῖ- 
εργιησεπᾶε Ηαπά]πησ ἰτῖρὸ παπά ἄετεῃ 
Ἐοτίάααετ ἨΠϊπσπκοπιποίς. -- Ώετ 
Πεϊομ]]απσ δώσει --- ἀπώσει εἴ- 
Ἠδπί ἀῑε Βεάειπίραπικεῖν ἆθτ ϱτο- 
ο μπσιοα ἨΜοτίε: τ6]. α 40. 

οπ. ὅ γε, οἶπε παολάτᾶοκ]ο]ιο 
Τγήράρταιι  οβ της 4ες βιρ]εκῦ. --- 
ἀπώσει: ἀεπι Ῥερτίῇ ἀες Υετραπιβ 
μεσῦ ας Βι]ά εἶπεν βοἩππετεη Τιαςί 
Τα ἀταπᾶε, τβ]. ι 805. [Αηπαυρ.] 

98. ἀπό τα δόµεναι: πα 116. Ώα88 
Βτο]εκύ Ζαπι Ιηβη,, απ8 ζὤαναοῖσιν 
Ζα επίπεµμππεπ, 15ῦ αΏβΙοΠΟΠοὮ α]]- 
σεπιθίη, πει] Κα]εηας κἱοἩ 5οπεαῦ 
Ἄμαπποίηποα Ζα ΏΘΏΠΕΗ, --- ἑλικῶπις 
πε 989 ἐλικῶπες τοῦ Ἡ. ἔλ- (σέλ- 
ας) ἵπ ἀετ ἸΜεϊειρ]άπησ ἔλικ-, 

επ σ]ᾶππεπάεη Απσεπ), σ]αηή- 
ἄτπρῖρ. Ὑρ]. γλαυκώπις. [Αππαηρ]. 

99. ἀπριάτην ἀνάώποινον, Ὀθίᾷθβ 
αἀγετοῖια], τας παοπάτᾶοκ]οβεπα 
Ααγηάείοη: σα Ε 615. Ἁτ. Ῥι. 59, 
1, 1. [Απμαπρ.] 

100. πεπιθεῖν, πο Ι 119, τοᾶτ- 
ῬΗ2Ιεγζετ Αοτὶῖε: ἹπΙΒΙΤΠΙΠΙΘΗ: 
Ῥεσήϊίίσεῃ. 

Υ. 101---181. Παᾶετ Ειοΐβε]ιεχι 
ΑΦαπιεηιιοπ πᾶ «Αε]ϊίει Ἰθεβεν 
ες [γ αίε Ινϊεκρφαῦε ἄεν (Οή9είς 
ΑΦαπιεΠΙΛΟΛ ζιε δε]ια[}επᾶε Ἠγεαίζες. 

101 --- 68. 
102 -- Η 922. Ν 12. 

108.104---δ661 {. ἀχνύμενος π1εχ 
πηπιαΙᾳ, ΕΤΡΤΙΠΙΠ1ΘΠ4. --- μένος 
ας, πίοε Χ 815. -- ἀμφιμέλαιναι 
πτα ἆ απ ]ςο] 6: ἀἱθ Τιοὶάρπο]αξὲ π]τα 
φψίθ εἶπο απιηὔ]]επάο ΊΜο]κο σε- 
ἀαολί, ἀῑε 5ἶοὮ ππη ἀῑε φρένες ]εσί: 
5 994. 816. Ὑσ]. Ρ 88. 499. ὅτ8. 
ὃ 661. [Απ/αηρ.] 

106. κώκ) ὀσσόμενος "Ὀπο]ᾶς]ς 
Ῥ]οκαεπα” ᾱ. 1, ταῖς Όπ]ποδι] τετ- 
Κὔπάεπάεπι Β]ϊοκε, νβ]. β 165 
ὄσσοντο δ᾽ ὄλεθρον. 

106. μάντι καμῶν Ὀπρ]ᾶσ]κς- 
Ρρτορ]ᾗεῦ. -- οὔ πώ ποτε, 5ἲεῖς 
γοηπ ἀετ Υεγσαπσεπ]εϊζ, -- τὸ πρή- 
γυον, [κρη(δ) -- παρὸ Ηει; ππὰ 

γυσ-(γεύω)] παβ ἆας Ἠετσ 
εντ{τεαῖ, ἄρετ ἀ4θπ Ατίικε] Ζα ὅτθ. 



10 1. ΙΔΙΑΔΟΣ ΔΑ. 

/ 

αἰεί τοι τὰ κἀκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μµαντεύεσθαι, 
΄ 5 ή ” 

ἐσθλὸν δ᾽ οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὔτε τέλεσσας. 
.. ω 2 ’ 

καὶ νῦν ἐν «4αναοῖσι Δεοπροπέων ἀγορεύεις. 

ὡς δὴ τοῦδ ἕνεκά σφιν ἔκηβόλος ἄλγεα τεύχει, 110 

οὔνεκ) ἐγὼ κούρης Ἀρυσηίδος ἀγλά) ἄποινα 

οὐκ ἔθελον δέξασθαι, --- ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 
οἴκοι ἔχειν. καὶ γάρ δα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα, 
κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἐθέν ἐστι χερείων, 

οὐ δέµας οὐδὲ φυήν., οὔτ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. 1156 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἐθέλω δόµεναι πάλιν, εἰ τό γ᾽ ἄμεινον' 
’ 2 3 Δ Δ ’ .”, υ] 2 ’ 

βούλομ΄ ἐγω λαον σὀον ἔμμεναι η ἀπολεσθαι. 

107. αὐεί, εἶπο Ῥίεΐσεταπσ ἆἀετ 
Βασ] 1πι Ζοιπθ. Αργπάείον άνεν- 
βαΐ1ν., πο Β 204. Τ 164. -- τὰ 
κακά 15 Βαρ]εκῦ ππᾷ φίλα Ετλα]- 
Καΐζ. -- φρεσὶ ἴπι ΒΙΠ16. -- µαν- 
τεύεσθαι Ιπΐ. ἆειτ Βοαήίεμαπς. 

106---Β. ΑΠεκ(νο]]ε Βείσεταπρ ἀθ5 
Ταάσ]ς: 106 Ὀοενϊμτυ Ζππᾶςλεί πιτ 
4αδ Ῥρεγβῦπ]σοπο Υετ]ᾶ]πῖς ἀθβ Ῥ6- 
Ἠθχς σα Αραπι. (μοῦ, 101 ἀε]λπῦ 
4επ Ταᾶς] απξ βοἶηπθ σ8ηΖθ Β6Πει- 
ἰλμᾶασ]οαιῦ ααβ, 108 επά]ο] Βοραχ 
απξ βθῖη σθβαπηίθς Τμαη παπά Ττει- 
Ῥεη. [Απμαπρ.] 

109. καὶ νυν ας Ἡ 1εὐ21, 1Π 
Ῥεζαβ απῖ αὖεί 107. --- ἐν εογαπι. 
--- Φεοπρ. ἀγορεύεις --- Ξῆ- Β 82ο. β184. 

110. δή νο δοϊλίσεί Ιτοπίβε] πα] 
τοῦδ᾽ ἕνεκα: "ο επΌαν παν ἆ8- 
ΤΗΤΗ 

111. πούρης Χρυσ. αὈλπᾶπσίσ νοπ 
ἄποινα: νρ]. Β 290. Βεασ]ιίε, ἀαίς 
Ασαπι. παχ τοῦ 4ετ Ζνὔο]κννοίευπς 
ἀθ8 1,ὀβεφε]άθα, πϊο]ίέ γοη 4ατ ΜΠΙΑ- 
αοπύιηπσ ἀθ6β Ἐτιεβίοι τος: νο]. 
94, ἀπτο]μ ἀἱο Ἐπίρεσεηείε]]απσ γοη 
ἐγώ 7ᾳ σφίν 110 αὖθτ ἀαβ εμᾶβ- 
εἶσο ἀ6. Ὑουπανέ, ἆα[5 ετ απ ἀ4επ 
Τιειάοπ ἆετ Ώαπαοιτ βολτα] βοἲ, 
Ἠεινοτμερῦ. 

119. βούλομαι, ἆάδ βοἸοη Εῆτ β1ο] 
εἴπεη ΚοπιραχαΊνεη Βορτῇ επ{]ᾶ]ή, 
ταῖς ἆετ Μα[εροεταπιππς πολύ 1οἨ 
νᾶπδοιἈςο ἵνιε]) Ἱ1εῦῬεχ (σ]ε 
ποςἈ Ρ 881. ϱ 403), πᾶΏπα]ΙςοἩ ἢ 
ἄποινα δέχεσθαι. --- ἐπεί: ἵπ ΒΕΙΠΘΥ 
Έντεσαπς 5ομΗΕ[Ρ6 Αραπι, ἆθπ (9- 
4απ]κεν, ἀει 5εῖπ Ὑαγίαητεη ετ]κ]ᾶ- 
ΤΘΏ ϱοἳ], πηπαθίθ]ραν απ΄ ἆῑς Απδ- 

ΓπἨταπςσ ἆ65 ρερεη μπ οχποβθποπ 
γουναχβ, Ἰπάεπι εν βοζοσῖ 8εῖπθ 
Απηοτε ἀαταιξ σερί; πνῖ ρου 
4ανον εὔνα οἵη: ης Ἀσ]16]. γα]. 
166,7α Μ919. --- αὐτήν βἷθ ο πο ερεί, 
1 εαοπεαία Ζα ἄποινα. 

118. οἴκοι ἔχειν ᾱ. Ἱ. 1π ΠΙΘΙΠΘΠΙ 
Ῥεριίζ Ὀε]α]ίεη. -- καί 8π6Ἡ, 80- 
αχ, Ζα Κλυταιμν. --- γάρ ῥα ἀθπη 
εΌεῃ, ἀεππ |], 

114. οὔ ἔθεν, ππαρεὔηρ]οἨ σι έ- 
εν. Ὀϊθ Νοραϊίοα πι Νπολάτασ]κ 
νοταηρθεί[ε]]6: ἸοΙπΘβΝΘΡΡ. 88 
Ῥτοποπαθη ἆετ ἀτιίθη Ῥθχθοη 1βῦ 
οτοίοπ]θχέ, 6η 65 τοβεχίν »ὔθ]ῦ, 
βοη8{ οπ]εεομ. Ἐν. Ὠϊ, λιοἳ. 9. 
1Τ απᾶ 61, 1, 4. --- χερείων: 7α 80. 
[δημαπς Ί 

116. Ετείθε Ἠοπιϊβίοι -Χ ε 219. 
η 910. δέµας απ Κὔτρετρατα, αἩ 
Ῥίαύας, γοη ἀ4εχ βαζ]οποπ τῦ[βο, 
φυήν απ ἉΓπςἨβ, τοῦ ἆθπι βομῦ- 
πθα Ἐλοητιαί ἆοι Πίος: ἀῑθ 
Κὔνρεγ]σμεν ΕΙρεπδομαίνθη, γοχαΕ 
ἀιερεϊφίσει {ο]σεῃ, απρεταΙμό ἀπτοὶ 
ἄρα, 1861Π6Σ, οἩ: νρ]. ὃ 696. 

116. ἁλλὰ καὶ ᾧ ὥς "ἄΡετ απο] 80”, 
οΏρ]είομ ΟἨ1γβεΙΒ 8ο απβαοσεϊομπείο 
Ἐήσεπεοπαίίεπ Ἰαῦ. --- δόµεναι πά- 
ιν Σατᾶσ]ς σερεπ, ποπιΠοἩ 1γε]- 
νή]ηής, πιὔἨτεπά ἵπ ἀποδοῦναι (98. 
194) ἆειτ Βερτίβ οεἶπειτ Ὑεχρή]ο]- 
ἴαπρ Ἰεσί. 

11Τ. βούλομ’ αἵπ Ῥορτϊπάθπάςς 
Ααβγπάθοίου 1π απ{ρετθρύετ Βᾖπι- 
ππππς, πηῦ Ἠεινογμεριπᾳ ἀθ9 Ῥαῦ- 
16]κίς ἐγώ, πιῖῖ {ο]σεπάετα ἤ: πα 119. 
Ώεχ εάαπχκο αρτ]οΏῦ α]ρεπιαῖπ ἆθῃπ 
ταπᾶραίά απΒ, Ὠη8οἩ πγε]οῃθτι ϱχ 
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δι ορ 2 Ξ 

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ ἑτοιμάσατ᾽, ὄφρα μὴ οἷος 
4 , ΜΗ 2/ 2 Δ δὲ 2/ ό ογείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν 
Λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες, Ὁ µοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ.' 190 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ᾽Αχιλλεύς' 
» ἄτρεΐδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων, 
πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας µεγάθυμµοι ᾽᾿4χαιού; 
οὐδέ τί που ἴδμεν ἕυνήια κείµενα πολλά, 
ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται, 126 
λαοὺς δ᾽ οὖκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγείρειν. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε 9εῷ πρόες, αὐτὰρ ᾽χαιοὶ 
τριπλῇ τετραπΛλῇ τ᾽ ἀποτίσομεν., αἴ κέ ποθι Ζεὺς 
δῷσι πόλιν Τρούην ἐυτείχεον ἐξαλαπάξαι." 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾽ἄγαμέμνων' 180 

μὴ δὴ οὕτως. ἀγαθός περ ἑών, 9εοείκελ᾽ ᾽άχιλλεῦ. 

Β6Ίπθ Ἡεεομ]ῆβεο σα {8β5επ Ῥῃερσί. 
[Απμαπο.] 

118. Ώιε Ὀπρημαχκεῖέ 4ει Ἐοτᾶε- 
τηπσ α ὐτίχ) ἑτοιμάσατε Ιδί 68, 
πε]οἈο ἄεηπ Απ]α[ς σα ἄεπα Γο]σοπ- 
ἀ4επ Βἰταϊυ πας ΑΠ1]]1 βιεὈῖ, ἀαμετ 
ϱ]εἰο]ι 135 φιλοκτεανώτατε. 

119. ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν --- Φ 498, ἆας 
οὐδέ απο] ποἈξ ἀθαίαί ἀῑο Ὀρου- 
εἰπεῆπιπππησ ἆει Βεστϊπάππσ πιῖξ 
ει νοτμειρεμεπάεα Εογάεταπσ απ. 

190. ὅ πε]ο]αβ Ἐμτεπβεδοβεπΐς, 
ᾱ. 1. νε]ε᾽ απειβείσ]]σμες. --- ἔρχε- 
ται ἄλ1ῃ, ἆῑς ῬτᾶςῬ. νοη ἄθν .πᾶς- 
βἴεη Ζακαπβς, νο 4 889. Ἡ 501, 
ΑἩ ἆ 6 ς 1 ο] η Κοπιπγ{, εἶη γο]]κε- 
{ὔπι]]σπετ Απδάταο]κ πε: αθλαπ- 
4επ Κοτιπιῇζ,. ρ]. πῇ ἔβαν Θ 229. 

151 -- Σ 181. 
199. κύδισε Ἱταππιτο]]5{ετ” 

βἴεποεπάεε Βεϊγγονῦ ἆθβ ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ: 
ἄασα Ἠϊεντ ἴπι (εσεηςδαίζ φιλοχτ. 
ταῖς Ῥδβοπάθτετ Βι0δοχ]καῖί, πνᾶτοπᾶ 
φοπβέ ἀῑο Απγοᾶς ταῖᾷ ἄθπι Ἠοιιίφῆίο]ι 
ἄναξ ὠἀνδρῶν ᾽Αγάμεμνον (Β 484) 
{οἱσεεείσί γην. 

198. πῶς: τα ἆ 396. -- γάρ Ῥε- 
πεϊοἈπεῖ, ἀαίς ἀἱε Έτασο πππα]ζζε]- 
Ῥας ἀπχοὶ ἀἱς Ἰοχίο θε απάθτη 
Ἠεχνοτσετυίεη ἸΙςδ; σεταάεσα αἱ 
Ἐοϊσεταπσ Ο 201, να]. κ 501. 88π. 
985. Κ 6Ι. Σ 199. 

194, οὐδέ τι, Ὀἐστϊπάεηα: Ἰοῖ- 
πθβγεσς ἀοσ]Π. --- ἑξυνήια πολλά 
πησθαίε]]{εαὔ {εν (ας ἆετκτίεσς- 

Ῥειίθ) 1π Μεησε: Βοᾷ8{8 τή πας 
ΖαζαρτθΙ{εη Ῥτανομίε, πηῦ ΈῬεζας 
αιξ ΑσαπΙΕΙΗΠΟΠΒ αὐτίκα 118. Ὠϊε 
Κοπείτακδθοη νε ψ 29. 

196. τὰ μέν τε]αΏνίςεα, ἆαβ {ο]- 
σεπᾶο τά ἀεπιοπαίταν; πτερτὔης- 
ἨοἩ αΌεν Ῥεϊάε ἀεταοπείτααν, ἀπτολῃ 
Άπαρποτα τετραπάεη, Ῥαταζακ{ΙδοἩ, 
νο ὃ 9494. ξ 207 ιπᾷ ἴ5ο ν1ε] 
Κδρίε, 5ο νε] ΒΙπηθ”. --- πολίών 
140 τοη ἀετ Βτᾶροβίβοτ ἴπι 0οπαρο- 
αζαπι αὐλᾶπσίσ. --- ἐξεπράθομεν 
γετεϊπ]σ6 σεβοεµτίθρεπ, πεῖ] εοπεύῦ 
4εχ Ύεις 1π Ζπεῖ σ]εῖοπο ἨΗθ]ίει 
281Πε]6, ριᾶσπαπί, ἆ, 1. ἐξείλομεν 
πέρσαντες Ὠεῖπι Ζετβθῦτεη ετΏοαι- 
υεῦεπ. δέδασται Ῥετ[εκό: 180 "εἶτ- 
81 τετίει]{. 

126. Λαοὺς δέ εἴεπί πῇξ ἈΝαομ- 
ἀταοὶς οταη, ψθλμτεπᾶ ἀάι ἄεαεπ- 
εαὐσ απέ ἆθι Ῥεαν εν δέδασται 
παπά παλίλλογα ἐπαγείρειν ταμ. σσο 
παλί]λογα Ῥτο]ερίίςδοἩ, παπά ἐπαγεί- 
ρειν πεχῦ 61 απὰ Ζα8απΙΠΘΩΡΥΙΗΡΘΗ. 

128. ἀποτίσομεν αὐβο]αί: ιτ 
πετάεπ Ἐτραῦσ Ιαϊκίθεῃ. -- αἴ 
πέ ποθι Ζεύς -- ὃ 94. 

1299. Ὑπ]. 6 341. δῶσι. Ντ. Οι. 
86, 1, 8. -- πόλιν Τροίην, νο Λ 
510, πὶο]ιά Ξ61ηθ2, βοπάθτα τά1θ 
μποίδε]θ Φαᾶ{”, ἀῑο θέα Ττο]α. 
[Αημαπσ.] 

151 -- ΤΡ 1556. μὴ δή, ἀπβεγ "4ος. 
ηἸολ{ οἆειτ ἵπασ πΙοπ( τς 
Ἱπρεταν, πε 4 ὔ4δ. Ε 918. Κ 



πο 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

χλέπτε νόω, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ µε πείσεις. 
5 Ε] 2, «Ἄ 2 ” 

ᾖ ἐθέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ αυτως 
/ 2 2 » 

ἧσθαι δευόµενον, κέλεαι δέ µε τήνδ ἀποδοῦναι; 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας µεγάθυμοι ᾽άχαιοί, 196 

ἄρσαντες κατὰ Δυμόν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται' 
/ ν) / μ μ / 3 ο ϱ/ 

εὖ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτος ἕλωμαι 
ἉἌ 2 -” 

ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ ᾿Οδυσπος 
ἄξω ἑλών' ὁ δέ κεν κεχολώσεται, ὃν κεν ἴκωμαι. 

44Π. Ο 4006. Τ 156. Υ 200. 6 66. 
1 488, πα Ιπιροτα[ΙνΙδεπεπι ΤηβΠ]- 
ἄν Ρ 601, Ἱπιρεταγίκομεπι Κοῃ- 
Πππίν Ε 684.  π. Βοπεί 18 μὴ 
δή ππβ6ς "ἀπ[α παν πΙομ{”, πο 1 
81. 128. Σ 8. Χ 4ὔ6. σ 10. ὦ 491. 
δὴ οὕτως ταῖς Ἀγηίπεβαο. Κτ. ΠΡ, 18, 
6, 9. -- ἀγαθός περ ἐών, πε 215, 
4α ἆαπ ἀἆοολἈ παοκετ Ρἱ8ΐἱ, 6ἶπ 
Ζαραΐσ ππι 4επ Ταάε] σα πα]]άετη, 
πῖο Π 627. Ρ 1Ττ0. ϱ 981 απᾶ τα 
4 δττ, νβ]. κύδιστε 192. Ώεη Ὑοτ- 
πατε ἆοτ Ἠαρεποπί (199) ετφιάετῖ 
ευ ἀπτοὮ ἀῑο Βοαεοπι]άίσαπα, Αολί]- 
Ίθας Απο]Ἰθ 1π οροϊεκοπετ ΑὈείο]λί 
(158) ἀπτοι ἀεπ Ηϊηπνείς απξ ἀῑε 
Ὀππιδσ]ςἩ]κεῖς οἴπερ Ετεαίσες (194 
Ρί6 126) ππὰ ἆπτοι ἀῑε Ὑετίτόείαπρ 
απ{ οἶπθ ππδῖοπετο Ζακαπς (128. 
199) 1Ἠπ πχ Ζα Ῥείηὂτεηῃ, απξ ἆθῃ 
γοταοβ]αςσ (127) αἴπζασεπεη. 

182. κλέπτειν νόῳ Ἠεἴτα]]ο]θρ Ίπα 
ΡΙΠηΏ ἨβΌθΘηῆ, β1οἩ τοχρίε]]οπ, ππι 
ἄθπ απάετη Ζα {ἄπβοπεη --- οἵπ Υος- 
νγατέ, ἆετ ρεταᾶο ἀαπι οβπεπ ΑοἩΙ]] 
(1 9124) Ὀθδοπάςτα επιρΗβπᾶ Πε] βεῖη 
τηΠ{8. --- παρελεύσεαι εἰρεπ{]ο] ἴτα 
Τατ Ἀρετμοιθη, Ἠϊετ ἄρετ]1ρείεη, 
ψ]ο ν 291. --- μέ ΙΒ αποἩ απ{ παρ- 
ελεύσεαι σα ΏαβίεΊεῃ. 

198. ᾖ ἐθέλεις, ὄφρ) αὐτὸς κτὲ. ἆτα 
ν1]]5ῦ πο], ἀαπιῖί ἆα εα]Όβ{ 
ἀείπο Ἑπτεπραῦα ὈῬεπα]ίαςῇ 
(6 ΈΒεζασ απ{ 126), ἆα[ς ἆα- 
ρερεη 106Ἠ 80Ο ἀββῖίζο 6ΙΠπε6Υ 
5ο]οπεηπ επίρεμτεπάὃ --- αὐτάρ 
πα Νασμάτποκ, πο φοπεῦ ἴτι α- 
γετβαἈνεη Ναο]μεαίσο 290. χ 9890. 
αὔτως Ώηπχ 8ο, πιῄξ ἆθπι Βερτίβ 
εἶπθρ Μαηρε]ε, ετ]]ᾶτυ ἀπτε]Ὦ δευό- 
µενον, Υβ]. υ 190. ν 981. ο 88. Ε 
96δ. 1 599. Σ 198. Ἡ 651. [Δη- 
παπς.] 

194. ἧσθαι πηήξ Ῥατοιρίαπι σαχ 

Ῥοπείεππαπρ ἆετ Ὥααει οἶπερ Εῆχ 
4επ ἈΒοίτεβεπάεη απετππβολμίθιι 
Ζαείαπᾶςθα. -- κέλεαι δέ Ῥραταίακ- 
Ἴβομο Βερτϊπάπηρ ἀει ἵπ ἆθτ Υοἵ- 
πετρε]οεπάςη ΈἘταρο επίπα]ίοπεπ Ὑεγ- 
πππίπησ ἀἆπτοῃ οἴπο Τμαΐβασπο, 
Ἡγροίακβε]ι πῖξ ὅτι: πρβ]. Χ 9---10 
της ᾧ 410---411. ϱ 9Τ8---519, πο 
Β 3984-9286 ππᾶ σ 828. 

136. ἄρσαντες κατὰ Δυμόν πβς]- 
ἀαπι εἶθθ6β 'Πηβο]Ἡ πιθΙηεπι Ἡετ- 
26π) απρθρα[βδί ᾱ. Ἱ. οἵηπ παῖσ]Ἡ 
ρε[πεδίᾳεπἆεβ πεψἉλ]! Ἠαύεη, Ὑψι. 
ΙΓ 6456. --- ἀντάξιον, πἈπι]]οἩ Χρυ- 
σηίδος. Ἠϊει Ι5ι ἆειτ Νασμβαΐσ 7α 
εὖ μέν νεχεεἈπΊθρεπ, εἴνα εὖ ἔχει, 
ρα{! ὈὨϊο μποβοβίθιί ος, Νεπη 
Ζγοῖ ΒῑεὮ ααββοπ]]θ[βεπάθ Ῥοπά1δίο- 
ηα]κᾶ{σθ περεπ αἰπαπάςτ βἴεπθῃ. Κτ. 
ΡΙ. δ4, 19, Ἱ. | 

191 -- 804. ἐγὼ δέ, Ναολεαίμ, 
Κτ. Ρἱ, 50, 1, 11. αἱρεῖσθαι 516 
(5ἱ0ῦ πεΏπιθἨ, Ψ]θ 824, αἱρεῖν 199 
εχρτοαϊἔεπ. Όψει ἆθπ Κοπ]απκ[ῖν 
Κτ͵ Ώι. 54, 9, 6 απᾶ 8. Ώπτοῃ κέ 
ψηχὰ ἆ4ἱθ Απββᾶρο π]οπί σεπη]]άοτί 
οἆςι βοππαηκοπᾶ, 8ΒΟΠάεΤΠ ὮήΥνε- 
βἰάχκίέ, πο 184. 

198. ἡ τεόν, πθπι]ΙοἩ γέρας. --- 
Αἴαντος οἶπε Ζ2πβαΐᾳ εἰεῖς τοπι Τε- 
Ἰατηοπίθτ, --- ών, 1π 186 ζῶν κλι- 
σίηνδε. ΑΡΑΠΙΘΊΙΠΟΙΠ Ἠαῦ πατ ἆεη 
Αομί]]ειβ Ίπι ῬΙηπ, αΌθχ 6 ρτοῖ{, 
απ. ἆεπ Ῥομεῖη ἀετ Ὀπρατίεϊ]]ο]ι- 
Κεῖς ζα ΨΒἨΧΕΗΠ, πΟΟἨ 2γεῖ 8πάθτε 
Ἠεγνοττασεπάε Ναπιεπ αἩβ ἆετ 748] 
4ετ Εὔτείεη ἨεταΆβ. 

199, ὄξω ἑλών: ἆῑε Βϊσκ]κεηι ἆθτ 
Ῥετῖοᾶς Ζαπι Ἡφπρίρεάρπκεν (ἔλω- 
μαι) τειτᾶς ἀἱθ Ιεἰἀεπεομα{]]οθ 
Έπτεσυπσ ἆἀες Ασαπι. -- πέν πα 
ἀεπι Ἐπίπταπι κεχολώσεται π]τὰ 
νιοΏ] (ἀ4εηχκ) 16η) πᾶτπςη, βΑΤΚΑ- 
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ἀλλ ἦ τοι μὲν ταῦτα µεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις, 140 

νῦν ὃδ᾽ ἄγε νῆα µέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 
ἐς δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ ἑκατόμβην 
Θείοµεν. ἂν ὃδ αὐτὴν Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 
βήσομεν. εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 
ἢ Αῑἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 145 

ἠὲ σύ, Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ ἀνδρῶν, 
2 .. ο ο 1 / ϱ Δ σ/ ές 
ὔφρ᾽ ἥμιν ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. 

τὸν δ᾽ ἄρ) ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' 
»ὦ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον, 

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται ᾿4χαιῶν 1560 

ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἴφι µάχεσθαι; 
οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ ἤλυθον αἰχμητάων 
δεῦρο µαχησόµενος, ἐπεὶ οὔ τί µοι αἴτιοί εἰἶσιν' 

/ ΄ Δ ωά 2 2 ο οὐ γάρ πώ ποτ ἐμὰς βοῖς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵππους, 

ΒΜΒΟΠ. Κτ. Τι. 68, 9 υπᾶ 64, 1, 9. 
-- ἴκωμαι 0οπ]αποῦ. ΑΟΓ. 1Π1 ΒΙπηθ 
εἶπος Επό. εχαοῦ. [Απμαπρ.] 

140. ταῦτα, ᾱ. 1. πᾶβ παν ΕΥΒΕΕΖ 
Ῥ]εύεα 8οΗ. -- µεταφρασόµεσθα: 
μετά παςλἈπεχ, δρᾶ8ίεν, ἆπτο] καὶ 
αὖτις "Απ0Ἠ οἵπ απάθεια] πᾶ- 
Ἠαχ Ὀρθβπαπαξϐ, ΜΙΟ ἀϊθεεῃ Ἰλοτῦεη 
Ῥεσιππί εἴπ ταβῖσετετ Τον ἆθτ Πες, 
4ετ παχ 146 ποςἩ ἀπτοὮ εἶπεῃ ΧΝαοΙ- 
Ἠα]] βεϊπεβ (το]]ες . απίετρτοσπεπ 
νηχά. Βεαολίο ἆάδ ααβδάμτ]σο]με 
Ἐπηπσεμεα απαί ἀῑδ Ααρτῆείυηπσ ἆθ8 
Φομ]ᾶθς, ππι ἆεπ (θάαπκεη εἶπθ 
Ἀπάετο ἨΙοπίαησ 7Ζα σεΏεῃ. 

141 --- 8 54, νβ]. π 848. 
145. Υβι. π 8.9. [Αημαπσ.] 
148. ἂν δέ, αἀνοιρίαι. Ζα βήσο- 

µεν, πΙπα αἲ. --αὐτήν “81656110” 
4ἱε Ομτγεεῖς, αἱ ἩπιρίρειροἨ. 

144. ἀρχός 190 Ρτὰάι]καῦ παπά ἀνὴρ 
μαμά σος ΑΡΡΟΡΙΠΙΟΠ σα εἷς τις. 

146 -- Σ 110. Ὑσ]ι. Υ 889. 
141. ἥμιν, θηΚ]ἠΕἰκο]ι, Κτ. ΡΙ. 20, 

1, 18. --- ἑκάεργος -- ἑχὰς ἐέργων 
ἄει Αν ποηχος ἄθς Ὑειάεχθαης, ἆθγ 
ΡΟἨΙΥΊ1ΘΥ. 

145 - Χ 200. 944. ο 5689, 
149. ἐπιειμένος: γρ]. Η 164. --- 

περδαλεόφρον, Ψῖε ἆ 889, τᾶπ]κο- 
βΠο]λίϊσ, γογεοβ]ασθη, 1Π εσας απ 
146 σεεασί: ΔΟΠ. πηεϊη Ασαπιεπι- 
ποη πο]]ο ἀπτοἩ ἀῑθ Βεπάπησ παο] 
0Ἠηγεε1Ἠη ϱΠἴΕΕΥΠΘΗ, 11 1ΠΥΓΙΡΕἨΘΊ 

16] απεϊσηθη Ζα ΚΟπΠΕΗ, πᾶ8δ ετ 
Ιπ βείπετ ἀεσεππατὸ οὔετπ σα απ 
ἀοσ]μ η]ολῦ ἄεαπ Μαξ Ἠαβρεη πψετᾷθο. 

150. ἔπεσιν πείθεσθαι ΕΙ. Ο 163 
οεχ µύθοις π. Ὢ 161, Ρι]4εῦ εἶπθη 
Ῥερτίᾶ, πε ]α{. ἀῑσίο αιιζ ὑπέεηι 88 
αἰσιῦ. ἵπτ. Ώι. 48, 19, 4. Ώει ἁπρι- 
[αῦϊνο Κοπ]ππκΗν πείθηται 1π ἀθετ 
ἀτιθεη ῬετβοἨ, πῖθ ε299. ΔΙ {ἴετα- 
οι πηΠίξ π πῖο 1606. 

151. ὁδόν, ἄαπα, γοηπ 6ἶποτ .θ- 
βαπάὔεο]αξῦ νε ἀἱο 146 ἴππι ττ- 
σειιιῦεία, νρ. φ 90. 6 2896. 

162. Ὠϊε6 πας γάρ οἴησε]αειξεία 
Ῥερτήπάιηπσ ἆετ τνοτπεγσεπεπάεπ 
Έτασο απι{α[δῦ ἀἱθ σαηζθ ἀεάδηΚεη- 
τεῖῃθ 5 162: ἆτα γετσ]]{εί ἀἆθπεῃ, 
ἀἱε πΙολῦ Ίπι εἴσπεη ΠΠῇὔετθεεθ, 50Π- 
ἀετη πας {χ ἀἱοῃ Ἰάπιρίεῃ, πηῦ 
εεπηδάεπι Ὁπάαπκ: νσ]. Ι 85τ 8 --- 
Ρ]6οἱσ]1οπετ Όψεγραις γοἩ ἆθπι ἹπΠ- 
Ῥοβίπιπιύεη τὶς 160 πα ἐγώ, πψίθ 
168 παπά 161 Ἠγεο]ιςε] ππίσοπεη ἆετ 
εγείει Ῥρτβοιπ Ρ]ατ. απά Βίης.: σα 
β 199. -- Τρώων ἕνεκα ἆᾱ. 1. ἀἷθ 
του Ἠαβεπ πχ Απ]αίς σεσθρεῃ. 

164. οὔ πώ ποτε: 7ᾳ 106. --- βοῦς, 
τοι ἆ4επ Ἠετάεη αἱ Εαπαπίπαπ. 
Κτ, Βρε. 91, 9, 1. -- ἐλαύνειν πεσ- 
ἴτείθθπτ. -- οὐδὲ μέν Ίεο Όεγο, 
ιο] Γἄγποαην π]οβί: σα Ι 8τ4. 
Ώεγ σαπζε βα{7 Ὀεσείσμπεί ἀῑε Ηααρί- 
Ἡπχκαςπθπ Εῆχ ἄῑε Κτίεσε ει ΗετοεΠ- 
26145, 
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οὐδέ ποτ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃῇ 156 

καρπὸν ἐδηλήσαντ, ἐπεὶ ἤ µάλα πολλὰ μεταξύ, 
2, / / / / 9 κ 

οὔρεά τε σκιὀεντα ΦΔάλασσα τὲ ἠχήεσσα 

ἀλλὰ σού, ὦ μέγ᾽ ἀναιδές, ἅμ᾽ ἑσπόμεθ), ὄφρα σὺ χαίρῃς, 

τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάω σοέ τε, κυνῶπα, 

πρὸς Τρώων. τῶν οὔ τι µετατρέπῃ οὐδ' ἀλεγίζει 160 
καὶ δή µοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 
4 Ρῃ ’ 3 

ῷὢ ἔπι πολλ 
΄ 

οὐ μὲν σοέ ποτε ἶσον ἔχω γέρας, 
Τρώων ἐκπέρσωσ᾽ ἐὺ ναιόµενον πτολίεθρον᾿ 

ἐμόγησα, δόσαν δέ µοι υἷες ᾽χαιῶν. 
ὁππότ᾽ ᾽άχαιοὶ 

ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάικος πολέμοιο 10δ 
χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’, ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὺς ἴκηται, 

Δ λ / λ » Μα ιν 
σοὶ τὸ γέρας πολυ μεῖζον, ἐγω ὃδ᾽ ὀλίγον τὲ φίλον τε 

ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάµω πολεμίζων. 

166. Φθίῃ, νου ἆει απάρεμαξυ 
(ἄθπι βρᾶξοτη ΡΙ{ΜΙοίΙ8), ν1θ ἐριβώ- 
Ίακι Ῥεψεῖεῦ. --- βωτιανείρῃ, π]θ 
πουροτρόφος ι 27. 

166. ἐπεὶ ᾖ ἃπ ]α. -- πολλὰ µε- 
ταξύ ν]ε]ες ἀαζπίβδεπεη Ἰ16σῦ, 
αρτιοἩπγΟτζ]ο] τοι οεἶπει πεϊθεη 
Ἐπίετηπης, πες παεμ{ο]σεπᾶεχ ῥε- 
ηβποθτετ Ετκ]άταπσ. [Αππαπρ.] 

16Τ. ἠχήεσσα Βεϊποτῦ 49 θογεΒ 
παχ Ἠ16χ. [Απ]μαπρ.] 

1ὔ8δ. μέγα αἱξ Αἀνοτρ στά Ὀαι 
Ἠοπιετ αχ Ύ ετε(ᾶτκαπςσ πα] 8]]θη 
ἀτεῖ σταάτς νετῦιπάεῃ. --- χαίρῃς: 
Κοπ]απ]κ αν Ίτα ΕΙπα]θαίζθ πας] ἆθπι 
Αοιαίέ, ππαῖ] ἆῑο ΑὈβιοβί ποοὮ π]ολῦ 
γοτπτκ]1οΏί, απο] 1π ἆοι ἄεσεπνγατί 
ηοςἩ {οτζραβίεμζ, πε Β 206. Ι 99. 
496. Χ 289, νρ]. Τα Ζ 9567. 

169. τιμήν Ῥα{[μβα, επασίμαιπᾳ, 
πο ἕ πο. 1 286. Ε 662. Ρ 99. --- 
ἀρνύμενοι, 4 εοπαΐα: Ὀοπιᾶ πέ σα 
ΕΙΤΙΏσΕΠ. 

160. Ὑρ]. ΛΜ 3588. τῶν Νεπίταπι, 
ααξ ἆθπ νοτπετφεπεπάει (ρἆαπ]οαη 
2ατισκπταϊβεπά. 

161. καὶ δή ππὰ ϱ8Υ. --- µοί τα 
ἀφαιρήσεσθαι, Ψ]θ α 9. τὸθ9. Ὑσ. 
Ζ 39854. -- αὐτός, πψὶο 19τ ἆ. Ἱ. 
θ1ᾳ επι οβ{1ϱ. 

162. ὦ ἔπι, παπι ἀαβ. Κτ. Τι, 68, 
41, 9. -- δόσαν δέ µοι, πῖξ Απ: 
σαῦθ 4ετ Ἠε]αἰΙν- Κοπεἰτακίοπ. ππῖθ 

το. Ζατ ΒαςΠθ να]. Β 690 ππᾶ τα 
1 967. 

108. οὐ μέν (-- μήν) ποτε ἔχω 
ππά ἆοοἳ Ἠπαῦθο 1οἩἨ πίσπια]ς, 
Ρτᾶβεπῄδομεν Απβάτιοὶκ ἆοτ Ἠ8- 
Ἠοτίσοηπ Ετίαμταπς. -- Ὠ6ι ϱ8η76 
ἄεάκηκο, αἀνετεαζῖν, Ζα ἆθπι Υος- 
Ἡθγρο]μοπάθη, ἰοϊσετί ἆαξδ Ὀπτοσλό 
468 Ασατῃ.: τα]. 6 958. --- σοέ, ᾱ. Ἱ. 
ἀαεπι ἀθεϊπίρετ ΡΙεἴομθ: νβ]. Ῥ 
δι. Σ 8τ0. β 191. -- ὁππότε τα 
ἀοπι Κοπ]απκν Αοτ.: σα 80 ππᾶ 
554. 

164. ὙΡΙ. Β 1589. Τρώων πιῖς 
πτολίεΏρον, εἶποα Βίας ὓ 4ετ Ττοος, 
πο Β 228. Ὑσ]. [528--556. γ 106. 
[Απβαπρ.] 

166. ἀλλά βοπάἆετηα: 4ετ Ἠαπρί- 
ρεάαηχΚο {ο]σί οτε 167, νρ]. ε 15 Π. 
-- τὸ πλεῖον ἆθτ ατὂ [ποτ ο Τ61]. 
πολνυάικος πολέμοιο ἆθβ β1ἄτπιθῃ- 
4εηπ Βοπ]ασΠίσεἰὔταιπιθ]β, πῖθ 
Υ 998. 1 814: νρ]. 7 2. 

161. Ζαν 84016 1 881 Β. τὸ γέρας 
ἀἷα Ἐπτεηραμθ, ἀῑθ ἄρμομο, 416 
τα ]εάεσπια] Ῥεϊκοιταβό, -- ὀλίγον 
τε φίλον τε Κορπ]αν γειτραπάεῃ, 
αΌεν ἆἄεπι 6θάαπκεηπ παο] αάνετ- 
ων, Ἡαιρίωεστβ Ἰΐ6τ ὀλίγον, 
ΒΠάΘΤΡ ξ 208. 

108. ἕρχομαι ἔχων Ῥοπεϊοππεπᾶθε 
8]8 ἔχω 165: 21ε19 αὉ πΙ1 6. 
ἐπεί χε κάµω, πῖθ Ἡ ὅ. Ρ 058, 
Απος ν 196, ταῦ πολεµίζων: τα 1 οἳι 
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νῦν ὃδ) εἶμι Φθίηνδ᾽. ἐπεὶ ἤ πολὺ φέρτερὀν ἐδτιν 
οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, οὐδέ σ) ὀίω 1Τ0 

ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν.' 
φ 2 2 , 2 2”, 5” 2 ν 2 / . 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων 

φεῦγε μάλ’, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ) ἐγώ γε 
’ απ . 2 Λίσσομαι εἴἵνεκ) ἐμεῖο μένειν παρ 

οἵ κέ µε τιµήσουσι, μάλιστα δὲ µητίετα Ζεές. 

ἐμοί γε καὶ ἄλλοι, 

1πό 

ἔχθιστος δέ µοί ἐδσι διοτρεφέων βασιλήων᾿ 
αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τὲ φίλη πόλεμοί τε μάώχαι τε. 
εὖ µάλα καρτερός ἐδσι, θεός που σοὶ τό γ᾿ ἔδωκεν. 
οἴκαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί.τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισιν 
ἸΜυρμιδόνεσσιν ἄνασσε' 

2 ϱ2 ” ’ ν 

οὐδ΄ ὀθομαι ποτέοντος 

σέθεν ὃ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 
ἀπειλήσω δέ τοι ὥδε' 

180 

ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα Φοῖβος ᾽άπόλλων, 

πιβᾶε σοκᾶπιρ[ε Ἠαῦε; ἀἶεβετ 
6εάαπκο Περί παοῖ 16ὔ ποοὮ εἴπ- 
τη] 4ἱ6 ἄλρε] ρε]οιμπίε Απεοτεπραπς 
Ἠθχτος. 

1Τ0. πορωνίσιν͵ πεβοἈποεΙ[ῆ, ΑΠ 
Ἠπηθετζαϊ]. --- οὖδέ σ᾿, ᾱ, Ἶ. οὐδὲ 
σοί τα ἀφύξειν, πε βοηςῦ μ᾿ αἴαζί 
μού. ἅτ. Τι. 19, 4, 6. ὁίω 10] 
σεάεπκαθ, Ὠϊη ᾳθεοππεἩ, νο 996. 
τ 216. Ν 262. ᾖππι Βαρ]εύ 8ΡΡο- 
εἰῖν ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐών. --- ἀφύ- 
ξειν: ἄετ Ῥήά]ίοπο Αακάταοκ πατ 
Ῥετεϊοππαπς ἀετβῆ]]ε6: απ {Π ὃπᾶ 6η, 
το]. η 286. 

1189. φεῦγε: σεηΏᾶββισατ Αθμουο. 
4ετ Πειάεπεοβαξῦ Εὰχ ἀἱθ τοι ΑοΠΙΙ 
Ἀησεκήπαϊσίο Ἠήο]κκειχ ἵπ ἀῑο Ἠεῖ- 
τιαῦ (169). -- μµάλα Ἱπιπιετλῖπ, 
π]θ 86. --- ἐγώ γε: ἀῑθ Μαν]κίδναπς 
46 Ῥτοποιππεπς πεϊεῦ Ζατῆοῖὶς απ 
4ἱθ νοτ]ετσελεπᾶς νου ἀθπικε]Όεῃ 
ΒαῬ]εκὸ ρθεοπεπεπο Αιβοτάετιησ: 
να]. ε 140. ϱ 400. σ 409. 

174. ἐμοί γε, ταῖς Νο]ρείρε[άμ]: 
θΊπεπι Μαππο π]ο 16]. --- ἄλλοι, 
πᾶτη]οἩ εὐσίν. 

116. μὲ τιµήσουσι, ᾱ. Ἱ. ταῖχ Ἐλτε 
γετασπαΒεη πγετάεπ, πῖξ Βεσίεπαπσ 
αα{ 159. --- ἴπ ἀετ Βεταίαπρ ααξ Ζεις 
Ἠασῦ εἶπο Γεΐπε Ιτοπῖθ, ἹπΘΠηΠ ΠΙΒΠ 
ἁαπηξ ἀἱε ερᾶ[ετο επἰσεσεπσεκεείᾳἴθ 
ΤμαΏρκεϊῦ ἀΡ Ζειβ νουρ]εῖοἈθ: πα 
1 1164. ππά Ι 608. "Απμαηρ.] 

1π6. Ὑσ]. ΕἘ 890. ἔχθιστος απι 
γετηα[βυαβίθη: Κτ. Ὀ1. 98, ὃ, ὃ. 

--- διοτρεφής Ῥεσεϊολππεί ἀεπ σὔ{ῖ- 
Ίσοπει Ότδρταπςσ ἆετ ἸΚδπῖσΙοιεπ 
ἄαθπα]ς, ἆἀῑο ἀθεπα]ὸ παπί ἆἀθτι 
Βο]μαίπο ππά ἄει ΟρΠαῦ ει αδ[ίει 
ε{θΠῦ. 

1Τή -- Β 891. πόλεμοί τε µάχαι 
τε πθιάεη 1πΙ Ζοτπο αἱ Απαδβπίς 
Ῥ]οίβεν βήτοϊζκαολῦ (ἔρις) Ὀείταςμ{εῦ, 
νρ]. Ζα 118. [Αηµαπρ.] 

118. Ὑσι. 280, αποἩ 990. εὐὖ: σα 
980. Όαςψ Αβγπάείοπ Ἠϊετ απᾷ 119 
ταιτᾶς ἆἀῑο ΙειάεπβοπαξΗΙο]ο Έστε- 
ραπᾳ. --- Θεός που (-- οΡΙΠΟΣ) ητὲ. 
παῖς Ιτοπίε: πΙοπΟ ἀεῖπ Ὑετάιεπαύ 
19860 65, ἄαΐς ἅα ἀῑοῖ ἀθβεειπ ἄθετ- 
περεπ ἀἄτ[τεεί (166). 

119. 16 απιδίάπα]1οιθ Απβίάρτινς 
σὺν νηνσί τὲ σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισιν, 

πθ ο επῦεργεοπεπάε 188 Ῥείοπό 
4ἱ6 νῦ]ήσο ἈΒοπείάαιπσ ῄΑπΙβοἹιθη 
Ῥοδιάρη. 

180. Ζνψεῖζες Ἠεπιϊεαοὰ -- Θ 4ΤΤ. 
Ἰήυρμιδόνεσσιν κτὲ. Όας σεπᾶπ{το 
σ ἵπ 119 ππᾷ 180 σιερῦ ἆεν Ιεῖάεπ- 
ολα {εΙσεπεπ Βεάςο Βομᾶτίε: σα Β 
192. Ῥεχ Ναοπάταεκ Περῦ ααξ Λ{υρ- 
µιδόνεσσιν, πγεῖ] πας 118 ἀει (6ε- 
άαπ]κα γοχςσμηγοῬέ, ἁ μία 6τ {πι (6Η 
εοἶποτ Αἰῆχκο οἱοἩ ἤροι 4116 ου- 
Ἠεβεῃ, α116Ἡ Κοπιπιαπαίστεη πγο]1θ, 
πε 28ΤΗ. απθσεζλμτί 180. --- σέθεν 
ΠηΙ6 ποτέοντος ἀθεῑπ ἄτο]]επ. 6]. 
160. Ο 106. 

182. ὡς Υενσ]εϊεπαπσεραχΏκε] 
18, Ὀεχ ἀἴθεεπι Υοτᾷεχρβαίσε επ 



16 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηί τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 
πέµφω., ἐγὼ δέ κ᾿ ἄγω Ἀρισηίδα καλλιπάρῃον 
αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὺν γέρας, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς. 186 

ὕσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 
ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην." 

(4 / . 

ὥς φατο Πηλεῖωνι ὃ᾽ ἄχος γένετ, ἐν δέ οἳ ἦτορ 
στήύθεσσιν Λλασίοισι διάνδιχα µερμήριξεν., 
7 ὃ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 190 
τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὁ δ᾽ ᾽άτρεΐδην ἐναρίζοι, 
ἦε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν. 
εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο µέγα ξίφος, ἦλθε δ᾽ ᾽άθήνη 
οὐρανόθεν' πρὸ γὰρ ἧκε Θεά, Λευκώλενος Μρη, 1956 

ἄμφω ὁμῶς Θυμῶ φιλέουσά τε κηδοµένη τε. 

αρτοοπεπάθ εάαπ]κε 465 Ν αοἈθαίχες 
{οἱρί οτε 184 ἐγὼ δὲ κτὲ., ΤΟΥ 
ἀεηβε]ρειπ Ἠαῦ απίετ ἀετ Επνηίτ- 
Καπσ ἀάς Υοχάεχεαίσος θἶπ εἆαπ]κο 
16 γοτρεάτᾶπρί, ἆἀθτ εἰρεπί]οἩ 
ηιχ ἆἱο Βίε]]ε αἶπει Νερεπεαίζθ8 
Ῥεαπβρταπεμεη Καππ. ΑΠπΠΙΙοπεΒ σα 
ϐ 269. Π 451. 

185. σὺν νηὶ ἐμῇ "πι εαἴπεπι 
ΒεΙΙΠο γοη πι]χ”: γρ]. Θ 258. 

186, τό σόν, πας Ναολμάχασ]ς 1π 
ει Αρροβίᾶοη: ᾖεπο ἀαεῖπο ΕΗτθη- 
σαῦο. --- ὄφρ᾽ ἐὺ εἶδῃς ὄΐίθις Αππ9- 
ἀταο]ς ἄετ ὨΏτοππησ. 

186. Εχείος Ἡθιιϊςείο] νο]. Φ 488, 
71ΥΕΙἴΕΒ ϐ 616. φέρτερος: 7 4281. 
-- στυγέῃ, 5ἴατκεν ναι) ο 
ἀεπι Ιηβπ]]ν: Ζα Ἐτ. ΡΙ. δδ, ὃν 

181. ἴσον ΜαδοπΙπαπα, τη]έ Ῥρη 
φάσθαι 5ἱοἩ ΠπιΙχ "ος ζα 
ἀἄπκεν, πο Ο 167. -- ὁμοιωθ. 
ἄντην αἸ ο] ΕταάςἼα (οὔεπ) 
σ]εἰομσαβίθ]]αεπ, πο γ 190. 
. 198-995. Αα ἐδέ ὑπι Βε- 

οτί δεῖχι Φο]ιυεγί Φείεχι 4 ΦαΠΙΕΠΙΟΊΙ 
{ι αἰεμεπ, αυγά αὖὐε ἀιγοι ἄίε 
1)ασιοϊςο]ιοι]γιι{έ ἆεν «4ἴ]ιεπο ἆαυονι 
Ζγτισθε]ια[ίεηι. 

1898. ἄχος: τα 108. --- ἐν δέ, α- 
γετρία]: ἀτίππςθη, ἆπτο]μ ἆλβ ]ο]κα]α 
στήΏεσσιν πᾶ]εν Ῥθκ Εὔπιτη , 

1869. Ζπιαῖζες Ηεπα]ςίε]ι --- Θ 161. 
Ν 4ὔδ. Ἐπο ἁϊοπίρεπαστίο 
Βτυεί ἀεαζεί ααέ Μαί: Β τ4δ. 861. 
11 54, Σ 4156. 

190. ἤ παπά 192 Πε: αἱγιη --- απ. 
191. τοὺς μέν "ἆἱθ απάθτ” 

Ἐἠτείεη, πε]ε]ο ΖΥΙβοπθπ ἴἨπα απ 
ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΝ βΒΕ/86ηἨ (ν6Ι. 241), ὦνα- 
στήσειε απ{]ησθη 8ο]]6, Ἰπάθπι 
ες απξ Ίεπεπ οἰπβρτᾶηρο: αἶπ ἆθπι 
Ἡαιρίρεάαπκεν Ῥαταἰακθο]ι ΥοΣ- 
αησεείε]ίον Νερεπυπηβίαπά. --- ὁ 
δέ, Ὑιεάεταπ{παἈπιθ ἀειβείρεη Ῥετ- 
803, {αεῦ σ]εἷοἩ αὐτὸς δέ: νβι. 184 
ἐγὼ. δέ. ---.ἐναρίζοι πι ΡΤΗΒΘΗΒ: 
4ε οοπαίι. Ἀλη]ομος ἸοσἈβο] ἀθν 
Έεπιροτα Ε 612. ὃ 119. κ δ». υ15. 
Απάρθτθ ἐναρίξοι. Ὀυνίροιε γε- 
ἐτείεπ αῑε Ορία1νε ἆεπ ἀαριζαβτον 
Κοπ]απΚκίῖν ἀετογαίτο γεεία: 2α Γ81Π. 

199 - Κ 6ο]. 4 411. Ρ 106. Σ 
15. ὃ 130. ε 900. 434. εἷος, 5οπβῦ 
ἕως, 9ΥηάΕΠΙΡΟΝ: κι 8.8. 

194. ἔλκετο δέ Ἰπαρθτί. ον 
Ζα Πἱ6Ἠθη, υβι. 219 Ε. --- ἦλθε δέ 
4ᾳπ καπι, ΝΒολβαία, ψ1θ δ 121. εξθθ6. 

196. οὐρανόθεν, ἀαρεσεπ 3951 
Οὐλυμπόνδε, νβ]. υ 51 πῃῦ δὔ, πγεῖ] 
4ετ ΟΙγπιρ πιῦ ΒΕΙΠΘΗ βρίίσεπι 1π 
4ἱε ἸΜο]κοιπ ἆθθ Ἠϊπιπείς ΠἨπείη- 
ταρῖ. --- πρό πηήῖ ἧπε "ΒΕΠάΐθ6 γος- 
γγάτίς), βαπάἀΐθ Ἠοεχ, πο ὅ 168. 
Αἴλοπο Ἠαπάᾶθ]ς ὄ[ψετ ἵπ εἶπεπὶ 
4ει Ἠετα απεχσθοτάπείθι Ψετᾶ]{- 
ηΙ8: Β 156. 4 64. Ε τ19. ϐ 95Ι. 

196. ἄμφω 1βῦ ΥΟἩΠ φιλ]έουσα αθ- 
Ἠϊπσϊσ, νοταα{ξ κπηδοµένη {τεῖετ Δπ- 
ρε{ῆσί ντ: Ι 842. ἄν. Ρι. 60, ὅ, 
1. -- θυμῶ: τα 24, 



1. ΙΔΙΑΔΟΣ Α. 1Τ 

στῆ ὃδ᾽ ὄπιθεν, ξανθης δὲ κόμης ἕλε Πηλείωνα, 
οἴω φαινοµένη, τῶν δ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο. 
Θάμβησεν ὃ᾽ ᾽Αχιλεύς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 
Παλλάδ᾽ ᾽άθηναίην' δεινὼ δέ οἳ ὅσσε φάανθεν. 200 

καΐ µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
υτίπτ᾽ αὖτ', αἰγιόχοιο «4ιὸς τέκος, εἰλήλουθας; 
ᾖ ἵνα ὕβριν ἴδῃ ᾽ἄγαμέμνονος ᾽ἀτρεΐδαο; 
ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀίω" 
ᾗς ὑπεροπλύῃσι τάχ ἄν ποτε Θυμὸν ὀλέσσῃ 206 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεά, ἠλρηθσές ᾽αθήνη' 

νἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἲ κὲ πίθηαι. 

οὐρανόθεν' πρὸ δέ μ ἦκε Θεά, Λευκώλενος Ἡρη, 
ἄμφω ὁμῶς θυμῶ φιλέουσά τε κηδομένη τε. 

ἀλλ᾽ ἄγε Ληγ᾽ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἔλκεο χειρί' 
ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον, ὣς ἔδεταί περ. ἀλλ᾽ ἦ τοι 

210 

ὧδε γὰρ ἑξερέω., τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 
καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα 

197. στῆ δ᾽ ὄπιθεν 5ἱο6 ἴταῦ γοη 
Ἠϊπίςοη Ἰεχ, πο 1 Τ91. Ρ 408. 

198, Ἐπο πητεγπαπᾶε]ίε (ο(ζ- 
Ἠθῖῦ ετβεπεϊπ πας Ἠ1πΖζθε]ΠπεἨ 
1εἱ ολα Γάς: σαι. ὃ 960. απ 161. --- 
τῶν δ᾽ ἄλλων κτ. περα [Ίνετ Ῥα- 
τα]]ε]ῖκπαας Ζα οἵῳ φαινοµένη, 30θχ 
1η εο]ρεἰῶπιάίσοπι΄ Φαΐ79. 

900. δεινὼ ριβάικα αν. -- φάαν- 
Φεν ΙἸεπολμτεῖοἨ, το]. γλαυκώπις. 
Ζα δεινὼ δέ οἱ ὅσσε να]. ἆαβ {ογπιε]- 
Ἠα[ίο τὼ δέ οἳ ὅσσε Ῥεῖ Κτ. ΓΙ. 60, ὃ, 8. 
δέ τοι οἴπ{ασοὮ απ. 88 Ππηθτ]{ο] 
ἄεπ ταπᾶ απθάτὔοκῦ. 

901 -- Ὦ Ἱ υπᾶ βοπεῦ. 
902. τίπτ᾽ αὖτε “πβταπη ΤΗΣ 

π]θάςοτ) πι Τοπθ ἆες; Ψουψατίβ, 
ππο πιαη ἀἆπτοἨ οἴγγας απᾶΠΡΘΠΘΗΠΙ 
Ῥενϊμτέε, απ {γτῆμετο Ἀλμπ]οιε Ὦτ- 
Ἀταησθη βἱοὮ ετίηπετ6. Ὑρι. ζ119. 
κ 381. υ 9δ. ψ 364. ᾧ 994. --- αὐγ. 
4ιὸς τέκος, εἴαρι]ο Ὑετριπάπης. 

205. ἦ ἵνα: Βε]υβιρεαπιποτίαπς 
4εν τοτπεισελεπάεη Έταρθ η Έοτπι 
οἶποι Ψεγπιπίππσ, πε ν 418. Η 
26. Ρ 445, τε]. κ 284. 7 οὔδ. 

904. καὶ αποἩ, τα τελέεσθαι 
(Επίανατη), Ῥοσοίοηπο ἀϊε [Γοονεῖη- 
βὔπππηπης πηῖς 5είπειτ Απδεαρσθ. 

906. ὑπεροπλίῃσι, ταῖῦ ϱεἀεληίθηι 
., ἄετ Ῥ]αταὶ τοη ἆεπ εἴπζε]πεη 

ΑπιθίΒ, Ἠοπιετς Τήα8. 1, 1. 

Ἀπ[κοχαπβον 4ετ Ἐϊρεπεο]μα{ῦ. --- 
τάχ᾽ ἄν ποτε, πῖθ β7θ6, Ῥα]ά οἵπ- 
ΠΒ], εἶπο τεχᾷεο]ζα Ἠιπάσαίανρ 
απ ἀλβ βο[οτζϊσε ἨΗηπίτείεν, ἆ 61 
πηῦ Μοτάσεάαηκεη ππισεβῦ. 

206 -- Η 58 τππὰ εοπβῦ. 
207. τὸ σὺν μένος "ἀϊεβεπ) ᾱᾳῖ- 

πεη Ζοτη: νσ]. Ζ 407. -- αἴ κε πί- 
Θηαι: Ζα 66. Κτ. Ὀι, 6ὅ, 1, Τ. 

210. ἔριδος νοπι τπᾶσ]1οἳ ςη 
Ἐαπιρέ, Ζα ἄεπι 6 ρεπεῖσί 18, --- 
ἔλπεο: Ἱπιρεταῦ. ῬταῬς. 21616 πγε]- 
ἴοσ. Ὑβι. 194. 

911. ἆλΛ᾽ ἦ τοι αὉ 6τ β)]οτάίπρς, 
πε π Τ8 ππᾷ 218, Πθρῦ παοἩ εἴπεπι 
περαῦῖντεη 6οζμπ]κοη παο]ιάσβο]ς- 
1ο] ἄεπ α{{ιτπιαῦϊΊνοη ἀεσεηβαί2 
α16 βοἱομεπ Ἰθχνοτ, πορεί ἀθχτ Ίπι- 
Ῥεταίαν Ἰοηζθρείτεη ΒΙππ Ἠαΐ; ἆ8- 
Ἠθτγ ἔπεσιν μέν η 6ερεηραῦσ τα 
μηδὲ ξίφος ἕλκεο, ᾱ. 1. 8αΦ6 Ίλια 
ΙπΙππθτΠΙη ἀῑςθ βοἩταβο], ρτνάε 
5ο πο αἷο ἵμπ ἐτοβεῃ στα, ὡς 
ἔσεταί περ -- τ 812. φ 212. 

915 -- ϐ 401. Ὢ 612. τ 4δπ. φ 
887. Ὀοεν {οἰσεπάο (εάαηκθ πιοῖὶ- 
σ]οτί 210. [Απμαπρ.] 

219. καί βοραχ τα τρὶς τόσσα, 
αριιο]νγΌτέ]ομεν Απδάνπεῖ: τσβι. 
196. Φ 80. ϱὸ 686. Ε 456. -- παρ- 
έσσεται: ναι. 8. 41Π. Όαι ἄαπσε 

2 



18 1. ΙΛΙΑΔΟΣ: Α. 

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε' σὺ δ᾽ ἴσχεο, πείθεο δ᾽ ἡμῖν." 
τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' 216 

χρὴ μὲν σφωίτερόν γε, Θεά, ἔπος εἰρύσσασθαι, 
καὶ µάλα περ θυμῷ κεχολωμένον' ὧς γὰρ ἄμεινον' 
ὕς κε θεοῖς ἐπιπείθηται, µάλα τ) ἔκλυον αὐτοῦ. 

ᾖ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν, 
ἂψ ὃδ᾽ ἐς κουλεὸν ὧσε μέγα ξίφος, οὐδ'ὶ ἀπίθησεν 200 

µύθῳω ᾿ἀθηναίης. ἡ δ᾽ Οὐλυμπόνδε βεβήκειν 
δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο «4ιὸς μετὰ δαίµονας ἄλλους. 

Πηλεΐδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 

᾽τρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω Λῆγε χόλοιο" 
οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 326 
οὔτε ποτ ἐς πόλεμον ἅμα λαῶ θωρηχθῆναι 

οὔτε Λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾽ἄχαιῶν 

εἴπ Ἠϊπγγαίς απ ἀῑθ γοη ΑσΑΠΙΘΙΙΠΟΠ 
1Π [ ἀοπι ΑοΠΙ]] απσεὈοίαπεπ απ ἵπ 
Τ' εἰπσελᾶπάϊρίει Ῥϊπηπραβρεῃ. ΜΙΐ 
ἀΐθεσοπι (εάαηΚκεηπ υ]] Αίποπθ 7τ- 
σ]εῖεῖ ἆεπ Αοπί]]εας νου ἆθπι Επί- 
βοἩ]πββο ἆον Πήο]κ]κεντ (169 Ε) αὖἲ- 
Ῥτίησθη, παβ 1 αποἈ σοµπρῖ. 

914. ἴσχεο Ἰα]6 ἀῑοι σατῆῖοζς, 
Ῥεπειτεεπθ ἀῑσμ. --- ἡμῖν, π]σ]ό 
ἀας απρείοπίο ἥμιν, ἆπ ἆθὶ ΒΙΠΠ 
1860: ππβ, πολ ἀείηποπι Ζοτπο. 

916. μέν ἵπ ἀετ Τμαί, --- σφωί- 
τερον ἀπβ]ΙβΙβεἩ: επονχ Ὀείάετ, 
4ει Αίπεπο παπά Ἠθτο, ἀπτοὮἈ γέ 
Ἠενγοτρεποβεη, ατα ἀῑε Ἡοσμασπίαπς 
ὧοτ ἴἈπειπ ζα Ῥοζείσππεῃπ. --- εἰρύσ- 
σασθαι Ῥ6ψαμτεη, Ὀθαςμίθη, Ἱπάθπα 
π]Αη σεποτοηῦ, Υπ. ὦ 990. 

918. ὃς κε της ἐπιπείθηται, ἆ. Ἱ. 
πΘΏΏ εἴπετ: Ζα ὅδ4. Κτ. Ὀι. 51, 
11, 4. --- μάλα Ρ6ΥΠ. ἔπλυον 6η0- 
πη]βοΏθχ Αοτὶαί. Έτ, ι. 68, 10, 9. 
αὐτοῦ 1Ἠπ βε]ρβῦ: ἆπτομ ἆϊθβο 
Ἠεχνοτπεβαπς ἀ4εβΒ ΟΡ]ε]έβ, πε]ε]αθβ 
Ίτα γοτπεγσεμεπάεπ Ῥαΐζθ ἀαξ Φτῦ- 
1εκὺ Ῥ]4εία, πηιτὰ ἆῑε Ιἀεπατᾶξ Ὀεῖ- 
4εν Ῥεϊοπί Ἱερεπ ἆθιτ ἨἩθοϊρτοοϊτᾶξ 
Ῥεϊάετ Ἡαπά]πηρεια, πε]ο]θ απο] 
ἀπτοιμ τέ Ῥείΐτα Ναομβαίήσθ (ααςἩ, 
Ἰηρ]εΙεεπ) αηρεᾶθα{εῖ πηῖτα: σα 89. 

219. ἀργυρέῃ, πο 8 104, παν 
β1ρεχπεη ἨἈΝᾶσείπ οἆετ Βποκε]π 
νετζ]ετο: τα Β 46. -- σχέθε πὶο 
ᾱ 119. Η 21", Ἠπ1ε]ί {οτιπᾶμ- 

τοπ, 1θ[ς οί βοἴποη Ἰοτζοπ ἆῑο 
Ἠαπά ταλοἨ απ ἆθπι Βολμγγοτίρτϐ, 
Ἱπάθτα 6χ ἆα8 Βομποτῦ πΙοῦ Ὑγθιίθχ 
Ἠθγαπβζος. 

291. βεβήκειν ᾱ. Ἱ. ϱἵηρ ταβοῃ. 
995. µετά ᾿απ{θχ”: σα 498. --- 

δαίμονας ἄλλους, ἀἱθ ἵπ ἆθπι Ῥα]αβῖο 
4ε8 Ζεαβ {άσ]ο] Ζ4βΠΙΠΙΘΠΙΚΑΠΙΘΗ. 
γρ]. σα 454. [Απ]λαπρ.] 

Υ.228---24Τ. Εογίφαᾳ εν Παάενα. 
998. ἐξαῦτις ΝΟΏ ὨΘΠΘΠΙ, ΠΒ] 

4ος Ὀπίενρτεσμαης. --- ἀταρτηροῖς 
νοη τείρω, απζθιτείρῥαχ, ατί, στοῦ. 
[Αππαπρ.] 

994. καὶ οὔ πω: τα Μ 908. 
225. οἰνοβαρές, οὔνῳ βεβαρηώς 

Υ 199, οί ἆετ Μα[επα]ίαηπρ ἆἀοτ 
ἀπτίεσπεπ οδἵπ 81Ρ6Β Βομπιὔλγγοτί: 
νρ]. φ 2984, -- πυνὸς ὄμματα, αἱβ 
Ζαἴοπεπ Ῥονβοπίβ2θτίε Ὄπνοι- 
βοπᾶ πιζη ο1 6 νε κυνώπα 169. --- 
ἐλάφοιο. Ὀοει Ἠϊτβοι (π1οπὲ απο 
4οτ Ἠαβο πο Ῥεῖ απβ) πχ ΒΙΠΠ- 
Ῥι]ά ἆαι Ἐοαϊσπεῖι: 4 3548. Ν 103. 
ὦ 29. Χ1ι. Ὀνρτίρεπθ ΘΠΙΑΒΡΙΘΟΊΘΗ. 
4ἱ6βο ἀθτ Πειάσπβολα{ῦ επύ{αμτεπάει 
γουνφῶτίο ἀετ ἸΝιτκοπχεῖς πὶοὮί, 
[Απμαπς.] 

926. ἐς παπι: Ἐν. Ρἱ. 68, 91, 6. 
901. 1όχονδ᾽: ἔνθα µάλιστ᾽ ἀρετὴ 

διαείδεται ἀνδρῶν Ν 211. Ὑπ]. 1 
624 6. Ἐταῦ ἆθπ Ἠϊθίετη ἆθβ ΜΠΗΜ{ε]- 
α]ἴοτε σα] ἆαν Ηϊπίετπα]ῦ αἱ πΙοπί 
εἩτεπνο]]. 

ο 



1. ΙΛΙΑΔΟΣ:΄Α. 19 

τέτληκας θυμῶῷ'᾽ τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 
5 2 ” ἡ πολὺ Λώιόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾽άχαιῶν 
δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι, ὃς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ᾽ 290 

δηµοβόρος βασιλεύς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις᾽ 
5 Δ ” 2 ”. ῳ σα / 
ή γὰρ ἄν, τρεΐδη, νὺν νστατα Λωβήσαιο. 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ µέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι" 
κ Δ / 2 Δ . μλά / 2 

ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον᾽ τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ Όξους 

φύσει, ἐπεὶ δὴ ο τομὴν ἐν Όρεσσι Λέλοιπεν. 
περὶ γάρ ῥά ὲ χαλκὸς ἔλεψεν 

νῦν αὐτέ μμ υἷες ᾽χαιῶν 

οὐδ᾽ ἀναθηλήσεν' 
φύλλα τε καὶ φλοιόν᾿ 

2556 

ἐν παλάµῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε Βέμιστας 

πρὺς 4ιὸς εἰρύαται" 

998. τέτ]ηκας: Ἠαςδῦ ἆεπ Μαί 
(6εποππεπ). 

929. Ζνεῖίεε ἨεπαΙαδῖοα 5 4Τ8. 
484. Β 489 πᾶ κοποῦ. ᾖ αἶπ ἵτο- 
ἨΙβΟΠΘΒ 1, ποπιῦ ἄει Ὠθάεπάς 
ἀϊο Μοΐιτο ἆες ἄεσποτε 5οπαῖπρατ 
απεγκεηηῦ, 

990. δῶρα Ἠΐετ ἵπ ἄεπα ΒΙΠΠΘ ΤΟΠ 
γέρα. --- ἀποαιρεῖσθαι Τωβ. Ετᾶς. ἵπ 
ΠθταϊΊνθπι Ῥίπηθ, ἆἄαπει ἆετ ἄάβ 
Ου]εκύ Ῥάθπᾶθ Ἐθ]αάτεωία τα 
Κοπ]απ]κν: σα ὅδ4; ἄεπῃ ΑΟΒΠΙ 
γοταλ]σεπιεϊποτί ἄρπ Ῥοβοπάοτη Έα]. 
--- σέθεν ἀντίον. Κτ. Ώι. 48, 18, 8. 

2981. δηµοβόρος βασιλεύς, ἄθτ το: 
Καμνίβδεπο Νοπιϊπα δν αἷε επιρμα{ί- 
βοποτ Απβταξ 4ε5 Ὀππι]]εης, ἴπι 
επροηπ Απβοπ]α[ απ ἆλθ Τουμει- 
Ρεμεπάο: ἆλρ ἄθπιεϊησαῦ νεχ- 
βοπ]]πσοπάετ Κδπῖς, ἆα 6 ΒἱΟἨ 
π]ομῦ παῦ ἆθπι 1Ἠπι 7ακοπιπιεηάθη 
Απίαϊ απ΄ ἆετ σεπιθίπβαππεη Βεταῦθ 
Ῥορπᾶσῦ, βοπάθτη ἄαδ Ζατ Ὑετζεί- 
Ίαπσ αη ἆεηῃ δῆμος Ρε]κοπηπιεπε 
απαρΏοῦ: νρ]. 196 ππά 4104. ἐπεί 
πτὲ. οτ]κ]ᾶτί, πο εἵη εο]ομες Ὑεγ- 
{αἨτεπ ἆθβ Άραπη. πιὂσ]οὮ βαῖ: 7α 
119, ντ. Ῥι. 46, 9ο, 2. -- ἸΝίθ 
Αα] ἆαβ οὐτιδανοῖσιν γετεζεηῖ, 
Ἴ6ἱρί 29548. Ἐκ πιαολῦ ἀῑθ Αο]ᾶρς 
ασ γοταππποτῦ]Ιο, πεῖ] εἶθ Ασα- 
ΤΙΘΠΙΠΟΠ π]ο]ῦ θπᾳοροπἰτοΐον. [Απ- 
παπρ.] 

950 -- Β 942. ᾖ γὰρ ἄν ἄεπη 
βοπβῦ ἵτααση τοῦ ΟΡύ. ΑἈοτ. αἱβ 
Ῥοϊεηβα]]ς ἆετ Ὑετσαπρεηποϊς: σα 
Ἐ 911. Ώοεπ απς5 ἆεπι Ψοτμετσεπεῃ- 
ἄθπ 7α οπἰπεηπιεπάεη περαβγθη 

ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται Όρκος 

ἵπεπη βἴθ πΙοἙ πΙομίβ- 
παΐσῖς πᾶτενπ”, ἀεπζει πῖν ταῖς 
5βοπ8ί απ. ἅτ. Ρι. 64, 12, 5. 

258 Ξ- υ 229. 
984. ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον ]8 

{ἄνπναῖὮτ Ὀεῖ ἆθπι Ἡετβοπετείαρθ 
Ἰΐεγ/! (πα 86), ἄεπ ετ εῬεη απβ ἆεῃπ 
Ἠάπάεη αεἴπες Ηετο]άθβ 5ΕΠΟΠΙΠΙΕΠ 
Ῥαῦ: τα 68. Ἐες Βομπαχ Ῥεῖ ἀἴθ- 
β6πι Ὀγιηρο]θ ἄεν ΜασΠί απο Η 413. 
Κ 9298. Ναεμαππιπης 1η Ψεχρσ. ΑΛεῃ. 
ΧΠ 2068. ἈΒίπη: Βο ραπ] ἀἴεβετ 
ΟίαὈ πῖθ π]εᾶετ ΕΒ]ίζετ ἰχεῖρῦ, 8ο 
Ρ6ΥΙ{ πετᾶεπ ποοἈ οαἴππια] ἀῑθ 
Αολᾶςθτ τα]ο]ι 5οἩπθΥΖ]1ο]Ἡ Υ6ΓΠΙΙΒΒΘΠ. 
(240). --- τὸ μέν ἀϊθβετ ἐἄτπαμτ, 
εἶηπ πεᾶετ ααἰπεμπιοπᾶθς Ώθπιοή- 
αἰταῖῦ]ν. [Απλαπρ.]. 

255. ἐπεὶ δὴ πρῶτα: τα 6. 
256. ἕ Ῥο2ϊε]ί οἶοῖ ααξ 4ο Ὑος- 

β{θ]]πηπσ ἆθβ Ἱερεπάίσεπ Αρί6ς, 
4αρερεη μµίν 285τ απῖ ἆά8 ἄαχαας 
γετ{ετΏσίο σκῆπτρον. -- γάρ δα: 
Ἴα 118. 

28Τ. νῦν αὖτε ]οἳπῦὸ ἆβρθαρεπ, 
πο 4 551. Χ 1Π5. 

958. δικασπόλοι αρροβϊδῖν: αἱβ 
ἨθοΠίκρ{]εροτ; νρ]. Σ 505. 

999. πρὸς 4ιός 'νοπι ἆ638 πετ) 
1π Ζεπβ) Αιῄτασε: 7Ζα Ζ 456. Λλ 902. 
--- εἰρύαται ἈῬτᾶβεης, ὮΏθδψαμτεπ, 
ΒΟἨΙΥΠΙΘΊΗ, Ιπάεπι τηαπ εἰ απί- 
σθοἈέ θχ]ᾶ]ὲ ππά παπάμαβύ: γρ]. 
99 ππά Ζα 216. -- ὁ δέ ἵπι 6θπαβ 
αφαιπη]Πετί ἄεπι Το]πεπάεα Ἐτᾶα]- 
ΚαἰβεαΏείαπ{ϊν. -- ὅρκος Ἠ]ετ ἆετ 
ορεηβίαπᾶ, Ῥαϊ ἄθπι εν αομνγῦτί, 
488 Θοθρίος; οἵηπ βἔατ]εοτ Είά- 

ῷ Ἑ 

γοτάετβαῖα: 
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7 ποτ ᾽Αχιλλῆος ποθὴ ἴξεται υἷας ᾽άχαιῶν 

σύμπαντας' τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

χθαισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
Βνήσκοντες πίπτωσι' σὺ δ᾽ ἔνδοθι δυμὸν ἀμύξεις 
χωόμενος, ὃ τ᾽ ἄριστον ᾽ἄχαιῶν οὐδὲν ἔτισας." 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρµένον, ἔξετο δ αὐτός « 
᾿τρεΐδης ὃδ᾽ ἑτέρωθεν ἐμήνιε. τοῖσι δὲ Νέστωρ 
ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λΛιγὺς Πυλίων ἀγορητής, 
τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. 

1. ΙΔΙΑΔΟΣ Α. ͵ 

2940 

ὧς φώτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαύῃ 34ὔ 

200 τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ µερόπων ἀνθρώπων 
ἐφθίαθ᾽, οἵ οἳ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδὲ γένοντο 
2 ’ 2 / ) λ / ”/ 
ἕν ορ προσ» ώς δὲ τριτατοισιν πμ 
κ / ν 

ὃ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν 
ελ) / 3 / / 

μῶ ποποι, ή µεγα πενθος 

Ῥαππ, βοί6ιη ἆθτ Βομιγὔτοπάς βἶο] 
βεπαπεη υη]τά σεγαᾶθ Ῥ6ί ἀθπι Ὀγτῃ- 
Ῥο] ἀετ ἵπ Ζεαβ᾽ Ναππειπ ρεᾶοίοῃ 
ἨἈοομίερῆερο {46ο σα βομπὂτεῃ. 

940. ᾖ ππατηξ ἀῑς Α{βιπιαβίοη ναί 
(984) απξ: σα 86. --- ᾽χιλλῆος πα 
Ρα] Ὀβίσε[ΙἩ], πῖο 944 ἄριστον ἀχ.: 
σα Η πό; Ιπᾷθεβ πχ ἀϊθβογ Α1β- 
ἀταοὶς ἆε5 Βε]ρείσα[ίϊμ] ἆαάπτο] 
σεπαϊ]άθτε, ἀα[ς ἀειφε]θθ απ5 ἆθη 
εάαπκεη ει Αολάαγ Ἰεταπβ ϱθ- 
βασῦυ εγδολοεῖη{. 

941 --- ὤ88. σύµπαντας παῖῖ Νας]ι- 
ἅταοκ απι Ῥοβ]α[ς 4ε (εἀαπ]κθηβ 
ἵπη Ὑεγβαηπίαησε: ζα 981. 

242. χραισμεῖν Ἰο]ΐετ, ἨΠ][α 
βοΠαβεπ, ομπθ Οαβτ5 πο 689, ξ 06. 
ο 652. 

948. Δνήσκοντες πῖῖ ὑπό. Ἐν. Βρτ. 
52, ὃ, 1. -- πίπτωσι Κοπ]αππκ{ν 1Π 
ζαΐας. ΒΙππ6, 

244. Ὑρ]. 412. Π 214. χωόμενος 
Ἠϊετ τοηπ ἆετ Ἐεααθ, Ιπάθπι ΤΙΒΗ 
ὤρει βεῖη εἴππον Ἠαπάε]π Ὁππιαῦ 
επιρβηάεῦ. ---ὅτ᾽, ᾱ.1. ὄτιτε Ἱἆα[ᾳ”. 

946 --- β 80. 
3246. πεπαρµένον “Ῥεβοπ]ασατ2 

σατη Βολμπιποῖς, νο 4 638. 

Υ. 241---900. Νεβίογ Όεγκιισ]έ 06 
οεὐ]ίοἸν ἄἰε ϱέγεϊίοιάεχι ζην υογβό]ενι. 
-Α[ἱὅδωπῃ ἄεν Υεγαππιῖσιθ. 

᾽Αχαιίδα γαῖαν ἱκάνει' 

941. ἐμήνιε Ἱπιρενεκέ: εὔτπία 
{οτῇ. --- τοῖσι: 7α 68. 

949. τοῦ τθ]αίν, ΥοΟη γλώσσης 
αὈηδηρϊς. --- καέ, οἵη 711 ϱ8ΏΖΕΠ 
Φ47ο6 ρεηῦτίρθβ αποἩἈ, ἆαθ απέ 
ἡδυεπής 2ατΏολιψγοϊδεπὰ απηζαὶρῖ, ἀα[ς 
ἀοπι ἀατῖπ οπίμα]ίεπεπ Ὀτίοι ἀῑο 
Ἠλατκο]]κειί επίβρταομ. Ὑᾳ]. Β 827. 
866. 81ο. Ε 62. Η οἱ. Ι 604. 
Υ 254. β 104. ο 6189. -- γλυκίων 
Ῥτζάι]καἰὰν ταῖς ῥέεν, νοη ἀετ Εὔ]]α 
498 ἸΓομ]]αι{β. 

250. τῷ πηῦ ἐφθίατο: Κν. Ῥὶ. 48, 
ὅ, 8. -- γενεή εἶπο εποτα[ίοἩ, 
ἀ4ἱο οὗπα 950 «ὁα]μτο Ῥοίαρ. Όα 
ἌΝθβίος ἵπ ἆθτ ΜΙο ἆετ ἀτιρίθι 
Ἱερίο (259), 8ο 186 ἀϊθφογ ἂ]ιεβίο 
πη{θγ ἆεη στΙΘθοΒΙβοπει Ἡοον{άἩτετη 
αἱ οἵπ Μαπη γοἩ το Ρῖβ τὸ ᾖαμτθῃ 
Ζα ἀεπ]επ. Απάθτβ Υ 246. --- µερό- 
πων γετσΏηρ]1ο]. 

951. οἳ, πΙομέ αἲ, ναι] ἆατ Ώιομίεγ 
εαἶπεη ἀοσεηεζαπά αὔείβΙπ ]εροπάίροτ 
Απβομαππησ Ἠα, --- οἳ, αταρτὔηρ]1ο]ι 
σοι, σα ἅμα πι1ῦ ἸἨππι σ]εΙς]- 
261116. --- τράφεν ἠδὲ γένοντο -- 
ὃ τὸ. κ 411. ἕ 901. 

265. ἐν Πύλῳ, Βϊαάῦ 1η Ἰεβεεπθ, 
46ετ Τη8ε] Ὀρλμακθετία σοσεπϊροχγ απ 
εἶπετ Ηα{επραοµί ρε]εσεῃ. 

26559 -- πὸ. 
2ὔ4 -- Η 194. ᾿᾽χαιίδα γαῖαν 

ᾱ. Ἱ. ἆῑεξ σεβαπιίθη Αομᾶον. 

ο μα ὐκιο κό κοκ ν.μ. α-πνς, 



1. ΙΑΙΑΔΟΣ Α. 91 

ἡ κεν γήθήδαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες, 
2 ο / / ω 

ἄλλοι τε Ίρῶὲες µεγα κὲν κεχαροίατο θυμῶ, 

εὐ σφῶιν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιιν, 
οἳ περὶ μὲν βουλὴν «{αναῶν. περὶ δ᾽ 

ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο. 
2 ” ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν 

ἀλλὰ πίθεσθ”' 
ἤδη γάρ ποτ᾽ 

ἐστὲ µάχεσθαι. 

260 
ς 2, 2 

ἀνδράσιν ὠμίλησα., καὶ οὔ ποτέ μ οἵ γ᾽ ἀθέριξον. 
Ἱ 2 2 οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, 

ων / [ά ’ / / - 

οἷον Πειρίθδοὀν τε «4ρυαντά τὲ ποιμένα Λλαῶν 
7 

Καινέα τ 

κάρτιστοι δή κεῖνοι 
/ 9 Δ 2 κάρτιστοι μὲν ἔσαν 

φηρσὶν ὀρεσκώοισι, 
καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ 

26ὔῦ. ἡ: απαρΠοτίεοἃ πεάετ]ο]έ 
Ῥ6ι αἀγοιεαίίνεπα σεάαπ]κεητετηδ]ζ- 
π]β. Ίπ 2556. 2356 οΠϊαβῖςοιε Ἠ/ογζ- 
βθε]απς. --- Πρίαμος Ῥἱβ παῖδες, 
πὶο 1 28968. ἆ δΙ. 96, νρι. τ 414. 

26τ. Ζα ἄταπᾷε Πορ, 4ἱ6 Κοπ- 
βἰτπκ[ίοη πεύθεσθαι τινός τι -- ἄε 
αἴίφμο αἰίφιωίᾶ, πτε]οπε αρει ἀαάατο]ι 
αιπγεϊζετὸ 1966, ἀαίβ σα σφῶιν πηοςἩ 
ἀας ρτβάΙκα νο ΕατβοΙρίαπι µαρνα- 
μένοιιν εε[ᾶρῦ 166: πάς 1η αἰτεῖτεί, 

258. περὶ μέν ππᾶ περὶ δέ τοῖς 
ἐστέ: πετνοτταςΏ τοχ. --- βουλήν 
ᾗπ Ῥεσαπσ απῖ ἆαβ Βεταίεπ”, πι 
ῬεταϊεἨ, μάχεσθαι πι ΚἈπαρέοτ, 
ϱ]εῖοῖ µώχην. Ὑρ]. π 245. Ο 649, 
Ἀποῖ γ 9τ0. Η 32085. Ν ϐ89Ι. Κτ. 
ΡΙ. 50, 6, 9. 

260. ἤδη πηξ ποτέβοΒοἩ, ΠΙΘΏΟ]ι- 
τα]: ἄεν 6οσεηβαίζ Ίπ οὔ ποτε 180 
Ἠΐος φἰαίν ἆος Εοπῦμπ]ομετ. ἆλλά 
4 416. Κ 548-- 550) ταῦ καί ππᾶ 
ἆοσλὮ βηβε]κπρίς: πα ἆ 445. 1 ὅ11. 
ν 169. --- ἠέ περ ὑμῖν, ἆετ Ὠαξῖν 
ΑὐὐταΙεχῦ γοη ἀρείοσιν, ᾱ. Ἱ. ἠέ 
περ ὑμεῖς ἐστέ, ψ]θ 968 οἷἶον. Νθβίος 
βασὺ ὑμῖν, π]οπῖ ἡμῖν, υεῖ] ετ ἆθτ 
βοπ]εοιίετεη 6 οροπναχ σεσεπᾶθετ 
βείπο ΨεχραηπσεπΠηεϊῦ Ἰοῦς απά βἱο] 
βε]οεί σα ἄεπ Γτὔπετη (6βεβ]ες]- 
τετ 23815. [Αππαπρ.] 

361. οἵ γε: Ῥείοπῦ πας Βεσιεπαπο 
5αξ καὶ ἀρείοσιν: ἀἱο ἀοεῖι {αρίτει 
ψΒΤΕΠ. 

᾿Εξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον 
[Θησέα τ᾽ «4ἰγεῖδην. ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν]. 

ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν' 
καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο, 
καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 
µεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθών, 

2602. ἴδωμαι, ΠΒοιἈ ἆἀεπι ΑΚκάν 
ἴδον ἆῑς Μεαϊαπι πό ἄεπι Βεστίβε 
ἄετ ῬεμπεποΠέ παςἩ ἄετ Ὑετραηρει- 
ποαῖς; ει Κοπ]απ]{ῖν πι ΒΙππθ ἀεβ 
Ῥπέασατη, [Αηβαπσ.] 

2608. Πειρίθοος Ὀϊ8 ΠΙολύφημος, 
Ἰααΐίετ Τιαρίῖπεηπ, εἶπο {Πθββα]ίσοπε 
Υ]κετεσμαξέ, Ῥετή]πιξ ἀἆπτο]ι ἄεπ 
Τουίστ σεἰκαπαρΕ 4ετ Κεπίαπτεη: 
να]. φ 995. 

265 -- Ηεειοᾶ. βοπῦ. 182. Θησεύς 
νγαχ ἄετ ὈετήἩπιίθείε ΜκΏπυρέατ 1 1η 
4ετ ΚεπίαιτεηδοΒ]αςἩ{. --- ἐπιεύκε- 
λον ἆθ. -- «4 894. 4 60 αππά ἵπ ἆετ 
04γβεεϱ. [Αππαπσ.] 

266. παάρτιστοι ρτβαϊκα αν: 
195. -- δύ βἰεπετ]1ςο]. 

26Τ. μέν ἐἄτπαλμτ. Ὀετ Βεστιῇβ 
46τ Βήᾶτ]κα πγϊτά Ἠϊετ ππᾶ 2606 ἀτεῖ- 
πηθ] πα Ῥδβοπάθτεπι ἈΝασολμάταο]ς 
Ἠετγοτρεμοβεήπ, γψῖο 978. 914 πεί- 
Φεσθαι. 

268. φηρσὶν ὀρεσκῶοισι πι]ίΌεχσ- 
Ῥοπψοππθπάςη Βθαξῖσθπ, ᾱ- 1, πιό 
ψη]άεη παπά σαη7ζ τοπεη Ὀημο]άθη: 
νρ]. φ 908, Ἐεῦ ἵπ αρᾶίετετ Ὦ1ο]- 
ύαηπς ειβοπείπεηπ ἆῑεδ Καπίαπτεηπ ας 
Ώοργρε]ροεία]ίεῃ. 
365. καί αποἩ 7α τοῖσι», μέν -- 

µήν Ία, ἵπ ἄει Τμας: νε]. η 3256. 
19. 2 21. Κκτ. Ώι. 69, 44, 2. Ὀος 

6εάδη]κο κελτό Ααπιῖδ σαχᾶσῖς σα 
261 καὶ ἀρείοσιν --- ὠμίλησα, τβ]. 
ἕ ϱὔ--θ6. 1 491.99, Ἠϊοτ ἵπτα Ίτα- 

σι Ζ 



99 1, ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

τηλόθεν εξ ἀπίηε γαΐηρ᾽ καλέόαντο γὰρ αὐτοί' 

καὶ μαχόμην κατ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ' κείνοισι δ᾽ ἂν οὔ τις 

ον, ο νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι, µαχέοιτο. 

καὶ μέν µευ βουλδων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ. 

ἀλλὰ πίθεσθε καὶ Όμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον. 

µήτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαθός περ ἐἑὼν ἀποαίρεο κούρην, 26 

ἀλλ᾽ ἔα, ὥς οἳ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες ᾽χαιῶν' 

µήτε σύ, Πηλεΐδη, ἔθελ ἐριζέμεναι βασιλῆι 

ἀντιβίην. ἐπεὶ οὔ ποθ᾽ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

σκηπτοῦχος βασιλεύς, ὦ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι, θεὰ δέ σε γείνατο µήτηρ, 280 

ἀλλ᾽ δε φέρτερός ἐστιν. ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 
᾿τρεΐδη. σὺ δὲ παῦε τεὸν µένος᾽ 

Ῥοχ{ακέ, πει] οεἶπο εἴπρεπεπάθτο 
Β ομΙ]άθταπα 4ετ Βήπαίοπ {[ο]σί: 
νο]. ο 365 απᾷ 9656. --- τοῖσι», θα 
Ταρίίμεν, τοη ἆἀει Ῥνροςἱδίοπ 1η 
µεθομίλεον αρηᾶηρϊς: 7α 125. 

2τ0. Ἐτείον Ἠεπιαίεἡ -- η 2ὔ. 
--- καλέσαντο, Ζατ ΒππάθββεΠΟΒΒεή- 
5ολα{ἴ, 

2Τ1. κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ {Ντ πι]ο]ι 
ο11εἴη, ἆ. Ἱ. τι Ειπζε]καπιρία, νρ]. 
κατὰ σφέας Ώ 506. Κτ, ι. 68, 26, 
8. Ἠοϊ ἨἩοπιογ Ππάεί εἶο] ἐμαυτόν 
πῖθ γεταϊπϊσέ. Ἐτ, Ώι. 61, 9, 8. --- 
πεινοῖσιν: 4εῃπ Κοπίσατοπ.. 

912. οἳ νῦν βροτοί εἶσιν ἐπιχθό- 
γιοι πε]οηο Ἰεισί ας Β{ετῃ- 
ολο απ{ ἆεχ Ἐτάςα]εραεπ. Ζαπι 
σεάαπκεηπ Ζα Ε 804. 

2Ττ5. Ῥοαελίο ας βἰεϊσετηᾶο ἀτεῖ- 
τη] ἄεηπ πθπεη θάαπκεη οἰπ[]ι- 
τοηάθ καί: 269. 211. 2189: 7 Ι 849. 

215. ἀγαθός περ ἐών, πε 151. 
--- ἀποαίρεο (νᾳ]. 280), 8118 άποαι- 
ρέεο αγηκορϊετῦ πας Ζυτῆς]κΙεπαπς 
4ε8β Αοοεπῖς. Κοπείτακ{ῖοἨ γῖο 182. 

916. ἔα, πᾶἈπιΠο] κούρην. -- ὡς 
πρῶτα π]6 6Ιηππια]. 

2τΊ. Πηλεΐδη ἔθελ᾽. ἆπτοι Ἁγπί- 
78560 τεΥβεἩπιο]σεη. ἅτ. Ώι. 18, 7. 
µήτε πηῦ ἔθελε: τα Β 94Τ. -- βα- 
σιλῆι, ΥογβπββΥΘῖ56 γοη ΑΡαπιθπ- 
ΏηΟὮ, Π]θ 9. 

219. 219. ἀντιβίην, να]. 804, αἶπ 
τοῖς Ναολπάτας]ς Ρεϊσε[ήσέος Αά- 
γετρίαπα, 1η ΓεΙπᾶκε]ίσαπι Ττούπ. 

ν ην Ε] / 

αὐταρ έγω γε 

-- οὔ ποθ᾽ ὁμοίης πΙθπ]8]18 (1π 
Κεῖπεπι Εα]Ιθ) πηαχ ἆθχ ϱ]εἴοπθῃ 
Ἐλτο, πε]ομο ἅπ ἸἨαδ, βοπάθιη 
οἴπος" ριῦ[κοχη. Ἠϊε6βε]ρο 1Η{οίθε: 
Έ 441. σι. 4 410. ὅΖαπι ἄεάαπ- 
κοη σα Ι 595. --- σκηπτοῦχος βομεῖπί 
Ἰθγνοιρεβοβθη, πι Αρ. ἄἱ8 τθρῖθ- 
τεπάεη Κὐπίσ ΑολΙ]] ροσεπᾶρεχνσα- 
εὔε]]οπ, ἀἆθβθεπ Ὑπΐον που Ἱερίο 
ππάὰ τορἰοτίε; ἆετ Ἠαπρίπασπάτασ]ς 
ταλέ αΌθν ααξ ἆθπῃ Ζβαΐς ᾧ τε Ὀϊβ 
ἔδωκεν: ΥΡ]. τ 161, νψοᾷιτοη Αρ. 
αἱ ἆθτ Ῥεφοπάθτη ππεί ἀἆθβ Ζ6ιβ 
ο εχοπεπἆἀ ἡὈεσειομποῦ νητᾶ, 
νο βἱθ αποἩἈ Ἰπ βεῖπεοτ Ῥθε]]απρ 
απ. ἆετ Βριίζθ 61Π6β βο΄ πιἈομάρθη 
Ἠθετοβ Ἠετνοτίχ]ζῦ. 

980. Ζπεῖίορ Ἠεπρ[ίοι -- Φ109. 
εἶ βείζε Ἠϊεχ, πο 118 απᾶ 290, 
εἶπο αποῖἈ γοπ Ἠεάεπάεη ΑΠΕΙ- 
Καηπίο Τ]παϊβαοπθ αἱ Ὀπίετ]αρο 
{ᾷν ἀάξ ἴπι Ναολραίσθ {ο]σεπάᾶο Ὁτ- 
{α1]. --- παρτερός, νο 178. -- θεὰ 
δέ κτὲ., 2ηεινοι ἀεὰ ἆερ Ὑοτάει- 
Ε4ἴΖ68, ἆαβ ογβίο ετ]Ἀαύογτπά: αἱβ 
Βομπ οἶπετ αδύδῃ. 

981. ἀλλά: 7183. φέρτερος πᾶ ο] - 
{1σοτ: νρ]. Β 108. 

989. Ώα, ἄῑε Απτεᾶο ἀτρεΐδη αα{βεχ- 
Ἠα]ο ἆθβ Βαΐσεβ βἴεἩί, 8ο βομ]1ε[β6 
β1ομ ἀῑθ ΔάνετκαΗνρασκοὶ δέ ογεῦ 
3η ἆ5 ΡΤΟΠΟΠΙΘΩ σύ: Κιτ. Ῥι. ϐ9, 
1π, ο. -- παῦε τεὸν μένος: να]. 
90]. --- αὐτὰρ ἐγώ γε Λίσα. Απάτατ- 
ϱο1{β Ῥ]{ζο 19ἩἨ ἀῑολ αποἩ: σα 
1185. [Απ]ανρ.] 

4 
| | 
3 

[ 
|. 

[ 

| 

πι. - 

-.. ννἩ 

κ 

-ωμ . 

ο τν πα ο 

πο μπα. 



κκ πό 
1. ΙΔΙΑΔΟΣ Α. 25 

Λίσσομ᾽ ᾽Αχιλλῆι µεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 
ἕρκος 4χαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο.: 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾽ἄγαμέμνων' 286 

»ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἀλλ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 
πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν, 
πᾶσι δὲ σηµαίνειν, ἅ τιν᾿ οὐ πείσεσθαι ὀίω. 
εἰ δέ µιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰξν ἐόντες, 290 

τούνεκά οἳ προθέουσιν ὀνείδεα µυθήσασθαι: 
τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος ᾽άχιλλεύς" 

»ἠ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίµην, 
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι κεν εἴπῃς᾽ 

988. ᾽Αχιλλῆι µεθέμεν χόλον: να]. 
819, απᾷ Ζᾳπι Ώαῦν, ἀἄετ ]εάθεπια] 
τοη ἆεν σαησεη Ἠεάεηρατί αρ]ηᾶπσί, 
6 1419. Ν διτπ. Ἡ 50. 1 102. 6564. 
ν 942. φ 8ττ. Κτ. Ῥι. 48, 9, 9. --- 
᾽χιλλῆηι: ἄει Ναπιο αὐαθί ἀεβ Έτο- 
ΠΟΤΩΘΩς (νᾳ]. 216. 281.) πηζ Ώθβοι- 
ἄετεπι ἈΝαολάτασοξκ, 1π ααἶπειτ ΕΒ6- 
ἀεπίαπσ ἁἆπτοἩ ἄοπ Ἐθ]αάνεαίσ 
εππΙοκε]6. Βίππ: 1ο] Ῥϊμα ἀῑοῃ 7α 
Ῥεάεπκεν, ἀαίβ ε5 Αεμί]επε, ἀετ 
Ἠοτῦ ἆατ Αοηᾶστ 166, ἆθπα εἴς, 

984. ἕρκος πηῖῦ πολέμοιο οἶπθ 
Ἁρποαιτ ἀ4ε ΚΙεσα, πο 4999, 
Βομίττι, Ἠοτί. 

286 -- ϐΘ 146. Κ 169. Ὁ 026. 
ϱ 979 υπά 04γβα. ναὶ δή ]α υῖτκ- 
1161. 

9091. ἀλλά: ἃαἃξ "αΌεχ) ος ΕΙπ- 
ππαηάθς, Ιπάθπι Ασ. {τοῖᾳ ἆθβ πώντα 
986 [ῆτ εἶοἩ Καϊποτ]αι Βομα]ά απ- 
εχκεππῖ, βοπάρτα δἵς ραᾳς αι 
Αλ] ντ. --- 6δ᾽ ἀνήρ ἀϊθβετ 
Μαππ Ἠϊες, αἶηπ Απβάτισ]ς 4εχ 5ε- 
σθἰαῖοι Βήπαππηᾳ. -- περὶ πάντων 
πτὲ.: 7 258. 

988. πάντων μὲν κτὲ.: εκρ]κα{ῖνο 
ΑΠΑΡΜΟΤΕ, ἆαμεχ Ααγπάθίου, --- 
κρατέειν ἄεπα]ί ἈαρθἨ: ἀνάώσ- 
σεν ρεριείῦετπ; σηµαίνιν ῬΒε- 
{6ηπ]αο οτίαεῖ]οη, Κοπιπιαπά1ε- 
τθη, σι]. Π 1Τ2. Ὀϊεθβο σεμᾶτί- 
ἴ6π Απβάτᾶσκα αἶπᾶ εἶη Ζεϊοπαι 
ἄει Τιεϊάἀεπβδοπα {1 ο]]καίῦ. 

989. ἅ Αοο, ἆεβ Ῥεπαρε: ποτίη. 
--- ΜΠ6 τινά ΠΙΑ ΈἨ ΕΥ τηθ]ηξ Ασα- 

ΏΊΘΠΙΠΟΠ Ζαπᾶσμεῦ 810 κα]δεί. --- 
πείσεσθαι Τοη πείθω. 

991. τούνεκα πας] εὖ, νπο Υ 189. 
-- προθέουσιν εἶπο ηταχ Ἠ]6ι βἱο] 
Ππάθηᾶοθ, τοπι ῷίαπιπι Όε η8βΕΒ ἄθτ 
Κοπ]ασαβίοηπ απ[ ὦ ρορι]άεῦο Έοτπι 
ΞΈ- προτιθέασιν, νοτβείζεπ ϱ]εῖο]- 
βατ αἱ 21εΙ, Απΐσαῦβο, ᾱ. 1. απξ- 
ἵασεη, Ὠε[εβ]επ. Ἐϊπε Ατι Γοτί- 
βρῖεΙ πό Φέσαν. -- Ζψεῖίες Ἠε- 
π]βθ]ος -- Ί 2946. [Απ]ῃαησ.] 

292. ὑποβλήδην: Ζα ὑββάλλειν Τ' 
90. 

998. ᾖ γάρ Εὔτναλτ ]α, ποπς 
Άἱ5 ΑΡΗΠΙΕΠΙΠΟΠςΣ ὙΜοτίεπ οἶπο 
ὙΓεϊίετες εἶπε Εο]σεταπσ 6επορεπ 
νητᾶ, π]ε ἕ 402, πο[ᾶτ πα εἰὖ δή 
4ἱο θεδίτωπιξο Γοταιβεείσαησ 6τ- 
Κ]τεπά παςΏσερταςμῦ πνιτᾶ. 

294. εὖ δή ϱεβεἰπί πΙτκ]1οἩ. 
-- πᾶν ἔργον ἵηπ Ἰεάεπι Ώαπσεα, 
παχ Ἠ]θς γοι ἀετ εἴαρί]ει Ῥοτπιεί 
ὅττι κεν εἴπῃς. ϊο Ι,αιᾶεπβομαξε 
εϊσετί ἆεπ Απξάταε]ς. --- ὑπείξομαι 
ηβοΏσεῦεη πετάς, πίεάα ν]]εῦ. 
Αολὴ]] οπεπίπιταξ απΒ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΑΒ 
Κ]αρε 281---289 ἀἱε Ζαπιπίαπς, ἀαί[β 
ες αἶοι 1η α]]οπ Βἐϊοκεηῃ 1ητα Γἤσεπ. 
8ο1186, ἄαμετ 92960. Βίαϊς ἀ4ες περεπ 
4επι ΟΡρίαϊν πας κε (299) πα οχ- 
νγατύεηᾶεη Ορίανε α{ελί ἵπι Νεβεπ- 
βαῦσο ἆἀετ Ιπάϊκααν Ἐπίιι, πι ἀἷρ 
ΑππαἨπιθ π]ομῦ ἴπ θἱρπ οτι ΒΙΠη8, 
βοπάθτη ἴπι ΒΙππ απᾶ Ίγ]]επ ἆθβ 
Ας. Ζα βείΐσεπ, πὶθ (ὁ ὅτ, να]. ὅ 
462. φ 1Τ0. ὦ 484. 
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ἄλλοισιν 

[σήμαιν' 
ἄλλο δέ 

δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἐμοί γε 
οὐ γὰρ ἐγώ γ᾽ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀὁίω.] 

τοι ἐρέω, σὺ ὃδ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 

1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

2956 

χερσὶ μὲν οὔ τοι ἐγώ γε µαχήσομαι εἵνεκα κούρης 
οὔτε σοὶ οὔτε τω ἄλλω, ἐπεί μ ἀφέλεσθέ γε δόντες' 
τῶν ὃ᾽ ἄλλων. ἅ µοι ἔστι 8οῇ παρὰ νηὶ µελαίνῃ, 500 

ο 2 ” / 7 λ »/ 2 ν 
τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἄνελὼῶν ἀέκοντος ἐμεῖο. 

3 2 2” Δ / ι, κ ’ ” 

εὖ δ᾽ ἄγε μὲν πείρησαι, ἵνά γνώωσι καὶ οἵδε 
αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί." 

ὡς τώ γ᾽ ἀντιβίοισι µαχησαμένω ἐπέεσσιν 
ἀνστήτην, Λῦσαν ὃδ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν ᾽4χαιῶν. 5806 

Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐίσας 
ἥιε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν, 

296. δή 4ος]. --- ταῦτα, ἆάβ πᾶῶν 
ἔργον ὑπείκεσθαι. -- μὴ γὰρ ἐμοί 
γε οἈπο Ύετραπι, νρ]. 6 68 πὰ 
αἲ γάρ, πετ π]οἸιέ ἀαβ ἐπιτέλλειν 
Ἀροτματπρί αΕξ, βοπάθτη πΣ 1Π 861Π6Υ 
Απηπεπάιπρ θπξ Ίλη εε]θαί, αἱς ετ- 
Κ]Ἀτεπάετ ἄεᾳεπαίᾳ Ζα ἄλλοισιν, ει 
ηἳχ ]8 π]οη{ ΤΙΣ. 

996. σήμαινε Ὦἱ8 ὀίω "Ὀΐπ ρθβοή- 
πεπ) της ΑπερίεΙαησ αα{ Ασαπιθπι- 
ποῦς Ὑγοτίο 289. [Απ]λαπρ.] 

29τ -- 4 99. Ε ο69. Ι61ΙΙ. Π 
444. 861. Φ 94 ππᾷ 04γεε. Νασμ- 
Απππυηςρ ες. Αεπ. ΤΠ. 200. 

298. χερσί 15 ἀ4εβ ἈΝαοπάτασκα 
πεσεη νοταηρθεί{ε]]{; επι μέν 7 π.χ 
επἰερτιοηῦ δέ 500, αὖετ ταῖς νει- 
βοοῦθπαπι 6οροπεβίΣ, ππάεπα τῶν 
δ᾽ ἄλλων εἩ]αείίβοἩ ἆθπι κούρης 298 
επίσοροπεπζζ. Ὑρ]. οἱ11. 

399. ἀφέλεσθε, ἀἆατοἩ γέ Ῥθίοπί 
Ἰπ Καπρα]βαίσε: τα 862. ΜΙΟ ἆθπι 
Αοτὶςό Ῥεσεϊοληεῖ ετ ἆαβδ, 88 
ΑΡΑΠΙ, 184 απσεᾶτολῦ Ἠαΐία, αἷς Ὀε- 
τοῖῖς εἰπσείτείεπθς Εακίαπι ππὰ {ῆτ 
ἀἱερϱεο ΑπΑΡΕαιηρ 1πί ἴἨπα επίδολαϊ- 
ἀεπά, ἆαῑς ἀῑδ Αεπᾶοι ἄεπι Αρα- 
ΤΙΘΠΗΠΟΠ πΙοἈέ επῖσεσεη {τείθη: σα 
251. --“δόντες Κοηλθβεῖν, σε]. 19671. 

901. τών πϊπιπιῦ τῶν ἄλλων ψ]θ- 
ἀθχ αυ, Κτ. Ὀἱ. δι, 5, 1. -- οὖκ 
ἄν τι φέροις: ἆετ ποβιοτῖο Ορ. ταῖς 
ἄν 186 ὄδει ἆοι Απβάτισο]ς αἴποτ 
εΊοπετπ, αα{ ἀτᾶπάα ρερὔίσίεν Ἐν- 

ψαχαηρ, υρ]. υ 196. σ 414, 4ἱο ἆα, 
νο τω γοπι Ἠθάθη- 
ἆθπ εε]θεύ αρλᾶπαῦ, πο Ι δτῦ. Τ 
209. χ 926 απᾶ Ἠ1ες, εἶποι Ώτομαπς 
παμο Κοπιπαῦ, Ὀρείσεπε 186 ἆἱθρο 
Ώτο]νππρ ποροπβίαπἀβ]οΒ, πγθῖ] Αρα- 
ΠΙΘΠΙΠΟΠ Ἠπἰομίβ ἆετ Από ἵπ ἆθΠπ 
Βίπηπ βεΚΟΠΙΠΙΘΠ 186, Ἀθει οἵθ 180 
εΏεπβο ΡΘΥΟΙοΙοβίΒοΝ. νοστήπάοτ, πο 
4ἱο Ο 219 Η., νγοπῦ Ῥοβειάοι σ]εἶοἩ- 
ΒΑ 86ΊΠΕΠ ᾿Εβοσαᾳ ἀες]θ, 

802. εὖ δ᾽ ἄγε πολ]αῃ; ἆθβ εὖ 
ἀΐθβει Εοτπιθ] Ῥοχο]θοί αἱ Εππαπη- 
ὑεταηρρρατῶχκε] 4.8 ἄγε νοτ. --- γνώ- 
ωσι 68) ΘΙΚΕΏΠΠΕΠ, απ{ ἀεπ Τηπα]6 
468 {οἱἸπεπάεῃ γειεθι Ῥοσζᾶσ]ς]. 
γρ. Χ 296, 8πο] τα 4 186. Θ 18. 
Ζνεῖίεν Ηεπιϊκήο]α -- Φ 610. 

809 -- π 441. Υβ]. πα 4 ὅ8δ. 
806. ἀνστήτην "Βίαπάςη απ{) 

γοη 1Ἠτεη Β]ΐσεα: ἀἱθ Ἠθάςη 286ὔ--- 
808. αἶπά νοπι ΒΙ656 βπβ ϱθβρτοσμθεα 
Τα ἀεπκεη: γρ]. 246. Λῦσαν 
Κοϊησϊάεηξ τας ἀνστήτην. 

Υ., 806---548. «ΑΦαΠΙΕΠΙΠΟΝ δεπᾶεί 
ἄιέγοῖι Οάγήρεεις αίε Οι θείες {υγεπι 
Ταίεν σιωγήσ, ογάπεί αίε Επίκι]ι- 
ΙΙ ἄεε Ἠεεγε απ αωιᾷ Ιά(εί αἰε 
1γἱεείς αι «Αε]ιίς Ζεἴί ιοί. 

801. Μενοιτιάδη, ἆθβ Ῥαϊτοηγτηϊ- 
Καπι αἱ εἩτεπνο]]ο Βε2θίεππαηρ ἆ4θβ 
Ἠϊετ Ζαετεί σεπαππηὔθη Ραϊτοκ]ορ, ἀα 
απ8β ἆοτ βασο Ἠπτοϊοποπά Ῥο]απηί 
πθτ: τα ὃ 640. Φ 116. 



1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 25 

᾿τρεΐδης δ᾽ ἄρα νῆα θοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, 
ἐς δ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ᾽ ἑκατόμβην 
βῆσε 9εῶ, ἀνὰ δὲ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 810 

εἶσεν ἄγων' ἐν ὃδ᾽ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις Ὀδυσσεύς. 
οὗ μὲν ἔπειτ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα, 

λαοὺς δ᾽ ᾽ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν. 
οἳ ὃδ᾽ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα Λύματ ἔβαλλον, 
ἔρδον δ᾽ ᾽απόλλωνι τελήέσσας ἕκατόμβας 9156 

ταύρων ἠδ'ὶ αἰγῶν παρὰ Θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο" 
κνίση δ᾽ οὐρανὸν ἶκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῶ. 

ὥς οἳ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν΄ οὐδ) ᾽ἀγαμέμνων 
Λήγ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ ᾽4λιληι, 
ἀλλ᾽ ὃ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην προσέειπεν, 950 

τώ οἳ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε᾽ 
»ἔρχεσθον κλισίην Πηληιάδεω ᾽Αχιλῆος᾽ 
χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηίδα καλλιπάρῃον. 
εὐ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕἔλωμαι 

808. τρεΐδης ὃ ἄρα, πο] βεῖπεχ 
ΑΡβίοΏῦ 141 Β. --- προέρυσσεν, ἆᾱ. 1. 
είς τονπᾶτίς Ζ1εΊιθη. 

909. ἐρέτας ἐείκοσιν, πο β 219, 
4ἷε σεν/ὔἩη]ίοιπε Ζ3ΠΙ ααξ Ἠοπιθτί- 
βοπεν Έαμτσεαρενπ, ο πολ σπα 
Ἐτίθσθ, βοπάθτη {ᾶτ Ὠεϊΐθεπ ὮῬε- 
βΩπαπηίς οἶπα. 

910. Αθ τνῖετ απαΡΠΟΤΙΒΟΙΠ ῥσθ- 
αε]]ύεπ Αάνενρία Ἠαβρεη 1Ιηπτο Ἐ6- 
71επιπς 1π νῆα 908. 

9815 Ξ ο 414. ὃ 842. ὨὈϊθ Ἠϊου 
ΑὈοτεσπεπάο Ἐπσᾶμ]απρσ τοπ ἆετ 
Εα]τῦ παοῖ ΟἨτγεο ψηητὰ 4850 ψεᾶετ 
Απ{σΕΠΟΠΙΠΙΕΗ. 

818. ἀπολυμαίνεσθαι β16] τοὶ- 
πΊρθετ, ᾱ. Ἱ. ἀἱθ Βεβεοκαπσ νΥοπ 
εἶσα αὈίπαη, ἀἱρδ ἄθβ Ἠθετ ἀπτο]ι 
ἀθπ Έπεγε] ἆθβ Αραπιεπιποηῦ απέ 
Β16Ἡ σε]αάθηπ, ποεβιαΙο 6 απο] 
πας ἀετ Εοαεύ Ῥερίταίυ αγ. 

814. καὶ εἰς ἅλα Λύματ᾽ ἔβαλλον 
αππᾶ Ἱϊο[βεηπ ἆῑο Ῥε{]οοκαπο 
Ίπ5δ Μοθεχ σθἹΏθη, πο Ββἶθ ο] 
ταϊπίρίεῃ, --- ετκ]άτεπᾶο Απαζη- 
ταΏς ΟΠ ἀπελυμαίνοντο. βάλλω: 
εἰσθπῦ]οὮα {α]]επ πιβοπεη, απο] 
Βιείδεπ τηβοΏθη, γε ἵπ εἰσβάλλω 
του ΕἸήββεῃ. 

915 -- ϐ 548. 

816. παρὰ θῖνα, γε 94. -- ἀτρύ- 
γετος, Βεϊποτί ἆερ Μεθτες αππᾷ 468 
Αΐμετβ (Ρ 426), πας ἆεπ Α]ἴεη 
ποπτρύγη αη ταση ίρατ, ΙπΠεσεπ- 
ϱασ αχ Γπαποπθερεπάρπάεπ Ετάἀς, 
νγαλχκομεϊπ]Ιοπετ παεἩ πθπεχοτ Ώει- 
ἔπηςσ: Ίπιπετ Ῥεπερῦ, γοπι Μεθς 
απεγπιήά]1οὮ ποσαπἀ. 

81Τ. ἑλισσομένη περὶ καπνῶ ΄επι- 
ροχ πΙτρε]ηᾶ τῖησε πι ῬἨαπαςμθ”, 
Ιπάθπι περύ ΑποἩ ἱε Ετήαπσ ἆθβ 
Ῥαππαθς Ιηποετμα]Ὦ οἴποι Ῥετιρηετῖθ 
Ῥεσεϊοιπεῦ, Ὑσ]ι. Χ 96. ὃ' 4206. 

818. κατὰ στρατόν Ίπι Τ8σοχ 
Ἠτη, 

: ἔριδος: Ζα 910. -- πρῶτον 
εἴππια]. Ὑσι. 181 . 

920. Ῥίοθ Ται{πγΡί8οΠθ Ἠετο]άβ- 
Γαπη]]ο Ἰαῦ ποςἩῃ Ίαηπσο ᾖΖαϊυν ἵπ 
Βρατία, {ογϊσε]ερί: Ἠετοά, ΥΠ 1594. 
-- Ἐὐρυβάτης γοη ἆεπι ρ]εῖο]- 
παπιῖσεη Ἠεχο]ά ἀε5 Οάγεεεαις Β 
184 σα ππθετεσπμαϊίᾶεπ. [Απμαηρ.] 

8995. ΑΡΗΠΙΘΙΙΠΟΠ Ἰοτηχηῦ π]οΏέ 
βε]Ὀβῦ (186), ἆα Αολί]] (998) Κεῖπετ 
Ἠμιάρτείαπάἁ επίσρερεηπ κβείπεη 7α 
πο]]εηπ οτ]κ]άτυ Ἠαίίθ. 

828. ἀγέμεν ἹπιραταΙνίδομ. Α5τη- 
ἀείοη πο κ 520. 

924. 5 19. 



96 1. ΙΛΙΑΔΟΣ ἀ. 

ἐλδὼν σὺν πλεόνεσσι΄ 
4 ... Δ 2 
ὥς εἰπὼν προῖΐει, κπρατερον ὃ 

3 » 2) / λ ο εδ 2 , 

τὼ ὃδ᾽ ἀέκοντε βάτην παρα Ὁῦν ἆλος ἀτρυγετοιο, 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἰἱκέσθην. 
τὸν ὃδ᾽ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ µελαίνῃ 
κά . 

ημενον 
τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα 
στήτην» οὐδέ τί µιν «φοσαφιήμανα οὐδ᾽ ἐρέοντο' 

αὐτὰρ ὁ ὄρλνο ᾖσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε᾽ 

»χαΐρετε, κήρυκερ, 41ιὸ9 ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν' 

ἆσσον ἴτ 

ὃ σφῶι προῖει Βρισηίδος εἵνεκα κούρης. 

ἀλλ᾽ ἄγε, διογενὲς Πατρόκλεις, ἔξαγε κούρην 

καί σφωιν δὸς ἄγειν. 
, ο , / » 2 / 

πρὀς τε θεὼν µακαρων προς τε Όνητων ἀνθρωπων 

καὶ πρὸς τοῦ βασιλΤος ἀπηνέος, εἴ ποτε δὴ αὐτε 

τό οἳ καὶ ῥίγιον ἔσται.' 896 
ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 

οὐδ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν ᾽άχιλλεύς. 880 

οὔ τί µοι Όμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾽άγαμέμνων, 398ὔ 

τὼ δ᾽ αὐτὼ µάρτυροι ἔστων 

940 

χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα Λοιγὸν ἀμῦναι 
τοῖς ἄλλοις. 

896. κρατερόν Ὀ]8 ἔτελλεν, νο 25, 
ἆετ μῦθος 180 ἆετ γοχαπβρεπεπάθ 
Αυϊταρ. 

801. ἀέποντε ᾿᾽αηπσο6τη) απ85βο]θια 
ππᾶᾷ Αοπζαπσ νοχ Αολμί]]επα, νρ]. 981, 
απά απ9 ΑἈπείραπρ 6εσεῃ Ἀρατηθι” 
ὨΟΠ. -- παρὰ θῖνα: Αολι]] Βομῖβο 
Ῥάείεη ἆθπ εἴπει Ε]ᾷσει ἀεβ Τμα- 
ρετε: 4 8. [Δημαπρ.] 

928 -- Ι 186. 653. 
ὃ59 Ξ5- κ Τά! αποἩἈ ΛΝ 2967. 
880. οὐδ᾽ ἄρα 4οο] παἰῶτ]1ςὮ 

πΙολἩῦ. --- γήθησεν Αοτ.: ρετ]αῦ Ιπ 
Ἐτεπάς. 

881. ταρβήσαντε {ατοηίετρτί{- 
Γ6η., πᾶλτοπά αἰδομένω ἀῑο ἀαπεγπάᾶς 
ΙΑ Ῥεσεϊομπεί: Ζα η 806. χ 
912. ᾧ τ4. Β 974. 

95. -- Θ 445. 
38δδ -- ϐ 446. Ὑσὶ. Π 6ὅδο. χΧ 

996. ὁὃ ἔγνω, αἵηπ ο{5 ΥοτΚΟΠΙΠΙΘΠ- 
4ετ Ἠϊαίας πΙδοπεπ ἀθπι εγβίεη 
ππᾶ Ἄνγοῖσοι Ἐπίβθ. -- ἔγνω-θτ- 
Καπηΐε 682, ποεΏα]Ώ 5ἷθ σοἹοπι- 
ΊΠΘΩ ΒΥΕ. 

954. Ἰαΐρετε, ἄετ ρεπὂμπ]ε]θ 
ατι[β. --- 4ιὸς ἄγγελοι, πο Η 914, 
αἷς αητοτ]οίσ]ομο Ρίθποτ ἆθτ «γον 
Ζεις αιπᾶῃΏτίον” (σα 116) Κὔῦπίρο, 

ἦ γὰρ ὃ γ) ὁλοιῇσι φρεσὶ 8ύει, 

οὗ τε ΘΔέμιστας πρὸς ἄιὸς εἰρύαται 
258 8., ἆπμει αποἩ Θ 517 διίφιλοι. 
Ἐταί ἵπ παοβΠοπιετΙβομεχ Ζαἵς Ιεί 
Ἠοτπιθβ ἆοτ Ἠετο]άο ῬΒομαῦραίχοῃ, 

850. ἐπαίτιοι βολα]ὰ "48ταμ), 
888. τὼ δ᾽ αὐτώ ἀϊθβο Ῥοϊάθι 

βο]Ώβί: ἆῑο Ῥο]είοασκετ ἀ4εθ Ὅπ- 
χθολἈΏβ βο]]οη βο1ρβί ἀῑορ Ὀπτοολί 
παπά ΑσΠΙ18 Βοετοομάραπο Ζατ Όπ- 
Ομάρ εις Ῥεπειρεῃ. 

8859. πρός νοτ. Ἐτ. Ρἱ, 68, 91, ὅ. 
940. ΏπτοἩλ καί η8ο] τέ --- τέ 

ψ]χὰ ἀἱες 6Πεᾶ πηῦ Ναο]ιάτιιο]ς Ἀετ- 
ΥοΙΡΕΜΟΡΕεΠ. --- πρὸς τοῦ βασιλ]ῆος 
ἀπηνέος νοχ ]6π6πι Κὔπῖσο ἆθπι 
{εΙπάβο]Ίροπ. Κτ. Οι. 50, 8, 8. 
- δὴ αὖτε, ταῖῦ ΒΥΠΙπΘΒΘ. ἄν, Τἱ. 
18, 6, 4. Ὅθει αὖτε σα Ι 186. 
[Άπμαπς. Ἴ 

841. χρειὼ γένηται: ἀἱθβ ὑχὶδυ οἶτπ 
Ίπ ΙΧ. ΒποἩ: νρι. Ι 251. --- Όαε 
Ίπ εἄαηκεα νογβομπερεπᾶο Ο0- 
1εκέ σα χρειὼ γένηται 15 ΑραΠΙΘΠΙ- 
πο, ἆαμεν απι Βολ]α[β πΙομί ἆαθ 
Β]]οπαοἶπο ᾽Αχαιοῖς, Βοπᾶετη τοῖς 
ἄλλοις. --- Ζπεϊιοε Ἠεπιιβίοι -- 
998. 456. Ι 495, 1 595. 

8439, τοῖς ἄλλοις 71 ἀμῦναι, 16Π6Η 

Απάθτη: τα Ἐ 181. -- γάρ, πῖθ 



1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 9η 

οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, 
ασ ς Δ η / / 2 ὕὅππως οἳ παρὰ νηυσὶ σόοι µαχεοίατ 

4 
ὥς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλω ἐπεπείθεθ' ἑταίρῳ, 

᾽4χαιοί.« 
946 

ἐκ δ᾽ ἄγαγε κλισίης Βρισηίδα καλλιπάρῃον, 
δῶκε δ᾽ ἄγειν. τὼ ὃδ᾽ αὖτις ἵτην παρὰ νῆας ᾽άχαιῶν, 
ς γο» 2/ ιό - ν , 9 αλ κ. λ 
{ Ὁ ἀέκουσ ἅμα τοῖσι γυνή κίεν. αύταρ άχιλλευς 

δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἔξετο νόσφι Λιασθεὶς 
ο ο -ᾱ- δι ” Α΄ Ά δι 8 , , ᾱ 

ὢτν΄ ἔφ᾽ ἆλος πολιῆς, ὀρὀων ἐπ ἀπείρονα πὀντον 9560 

πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς' 

υμῆτερ, ἐπεί μ᾿ 

1 580. Β 99. Τ'49 ἵπ ἆθτ Ατβῖβ σθ- 
ἀε]ιηῦ. 

848. οὐδέ τι παπα ΚεἸπθβγθς». 
--- νοῆσαι πρόσσω καὶ ὀπίσσω: 
βρτΙοἩνγΌτῦ]ομε Βεποϊομπαπς Ὅε- 
ΒΟΏΠΕΠΕΘΣ Ὀπιειομί, τρ]. ω 462. Σ 
950. ΙΓ 109. 

844. ὅππως οἳ µαχεοίατο ἆα[β 
ἴηππι Κὔπιρείεη. Ῥες Ορίζαν πι 
ΑΡεϊοἸ{βεαίσθ πας ἆθεπι Ῥτᾶκεπς, 
πντθῖ] ἄει Ἠπιρίραϊσ ποσϊετέ πᾶ 8ο- 
ταῖς ἀἱο Αεϊομί παν αἱ εἴπο Του- 
αἴε]]απσ ἆθς Ἠεάεπάεη σε[α[εὲ 196, 
να]. β ὄδ ππᾶ 7Ζα α 964. ἵτ. Ρί, 
δ4, 8, ὃ. Ζαπι εάαηκεηπ νσ]. 409. 
[Απ ααις.. Ἴ 

945 - 1 205. 4 616. 

841. δώκε δ᾽ ἄγειν -- Ψ 519. 

γ. 948--450. «Αοί Ἰ]αφί είπεν 
1Ηΐεν ςεῖνι «Ιμείά, ἄἶεδο υεγεργίο]έ 
πι Όοπι Ζεις σεπιφί]ισις [0 ἅῑε 
ἴλπι απφεί]απο δο]ιασ]ι ζ εγιοίγ/ει. 

848. ἀέκουσα: 8οποἨ ἀῑθε5ο Ίνζθ 
Απάεπίαησ 1860 νετπιαίει, ἁἆα[ 
Ἐτῖκ6ῖς ἆθπι ΑοΠ]] πιεἩτ αἱ οθἵη 
Ῥ]ο[βθε Ἐμτεπσθεσπεηκ πατ, παπά 
βθῖῃ Ζοτη βἶολ π]οὮί ααβδοΏ]1ε[β]1ο] 
Άπ8 ἀετ ετ]θθεπεπ Ἑπτοπκτάπκαπς 
οικ]ᾶχί: τα]. 1 845. Τ328Τ8. ϱ 076. 
--- γυνή ερεχερείίεεηο ΑΓργροβϊδίοἩπ 
πα η δέ. --- Βεμ]αί[ς ἀετ Βχζᾶμ]απς 
πηϊδεη πι Ύ6χβθ, νο 480, σα ν 187. 
--- αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς κτξ.: οἴπ[αο]ο 
Βεμ]άεταπσ ἆθς Εἰπάταοχε, πε]οπεπ 
4ἷε ὙΓαρίήπταπσ ἆθτ Ετιεείς απέ 
Αομτ]]εας πιαοηίθ, οἵπο ἀαίς ἀῑε 
(ε{ᾶπ]ε «ἆθβεε]ρεηῃ ᾖἵπ πιοάθγποΓ 
ἸΜαῖκο Ζαχ Ῥεμαα σοβ[ε]]έ πγετάρῃ. 
[Αημβαησ.] 

Εβ / ΄ / Ρα. 

ἔτεκές γε μινυνθαᾶδιὀν περ ἐόντα, 

849. δακρύσας Ῥατι. ΑΟ. η 
Τητόπεη ααςὈτοσλοπά. -- ἄφαρ 
ὨΒβοἩ ἄεπι Ῥατασίρ, ψὶίο ὅθ9ά παῦ 
Ῥεπας απξ ἆαΒ {ο]πεπάε Ῥατί- 
αιρίαπα; γρ]. α 410. --- ἑτάρων σα 
νόσφι Λιασθείς: νρ]. 4 80. Ὁ 9891 
ππᾶ οΏεπ 86. 

850. ϱν᾿ ἐφ᾽ ἁλὸς π., πιο Ν 689. 
Ξ91, ᾱ. Ἱ. ἐπὶ θῖνα ἁλός ας Ζα ἔζετο 
ππ1θ β 449. ζ 956. Κτ. Ῥι. 68, 40, 
1. ἔφ᾽ 18 πηπσεαςμθεῦ ἀετ Ε]ἰείον 
(Κτ. Ῥι. 68, 4, 9) Ἠϊετ απαβίτορΒ]ετέ 
4ετ Ῥεαδο κος περεη. Ἐβεπβο 
πώρ᾽ Σ 191. ᾖΌαπτ ΡαςπΠε σβι. 94. 
ἄλς ἆπε Μοει απ ἀθτ Κλρία: πόντος 
ἀϊθ Άο με ψε8. - ὁρόων: τα Η 61. 
-- ἐπ᾽ ἀπείρονα ἄρει ἆβ ππ- 
ετπιε{β]1οι ο ἸΜθετ’, πο]οπεΒβ ομπεα 
Ἠπ]ποεραπκί Εἴτ ἆαῑξ ΆΑπσο ἆετ τπ- 
Ῥεέτιεάϊσίετ, βοἩπιετζ]οα ειτεοσίθη 
Βοε]οηπβπππιππσ ἄεβ ΑοΠ. οπηῖ- 
αρτίομ{. Ὑψβ]. ε 158. [Αηπαηπρ.] 

861. πολλά, πὶο 96. --- χεῖρας 
ὀρεγνύς Ξ- Ξ 8τ, πΙομῦ ἀνασχών 
οἆει ὠναπτάς, πο] οι Ὀοΐπι Άπ- 
Ώεπεπ ἆἄετ βΒεεσθζθῆπ ἆἀῑε Ἠδπάο 
6εσεπ ας ἸἼ6ει ἰτοοκίο: 968, τα 
1 668. 

862. ἐπεί -- ἔτεχές γε: ἀῑο Ῥ6- 
{οπαπρς ἄθς Ρτβά]καΐς πι Ματαβα]βαῖσε 
ἀπτοἈ γέ Περί ἀἱο Τπαΐεασπε αἱβ 
ψτ]ς]]οἩ οἸησείτείεπ ππᾶ ἁαπαι ππ- 
πηϊτε]ραχ επζεσπεϊάεπά {τ ἀῑο ἁατ- 
αα5 αὈσε]ειθείο Ἐο]σεταπσ Ἠθττοτ: 
πιο 299, ὤ 969. 7 949. Κ 910. 956. 
Ο 418. Σ 101. ὦ 99. Ψ 150: Ἰαζεῖ- 
ηϊςοἩ «µαπᾶο «φιάᾶεπι, ἄαἃπ ἆθπῃ 
οαἵ πια]. πέρ ἵπ πταρτὔησ]ςλμθυ 
Ῥεάειίαηπρ: ἀπτοββτβ, 861, 



28 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

τιμήν πέρ µοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης' νῦν δ᾽ οὐδέ µε τυτθὸν ἔτισεν. 

ᾖ γάρ μ᾿ ᾽άτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽άγαμέμνων 9566 

ἠτίμησεν' ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας." 

ὧς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια µήτηρ 
ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. 
καρπαλίμως ὃ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠύτ᾽ ὀμίχλη, 
καί δα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέξετο δώκρυ χέοντος, 960 

, / / 7/ 7 / 7 ” 2 2 / . 

χειρί τέ µιν κατέρεξεν, ἔπος τ ἔφατ ἔκ τ ὀνόμαξεν 
/ , / / ή / ϱ/ / 

τέκνον, τί κλαίει; τί δέ σε φφρένας ἵκετο πένθος; 
ε] 1δ Ν ῦθ / [ο ἴδ 2 (ς 

ἐξαύδα. μὴ κεῦθε νόω, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 
’ ’ ” Ν .) ΄ 

τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὤκυς άχιλλεύς' 
ἴσθα"' τί ᾖ τοι ταῦτα ἰδυίη πάντ ἀγορεύω; ροισνα τι ἸΊ 1] 7ορ : 

358. τιµήν περ, παῦ Νασελπάτας]ς 
γοταπσθβ{ε]]6, ολΙαβίαεοη ζα µινυν- 
Δάδιον, "Έμπτο Ιεάεπία]]β, ἆοσ] 
πεπΙρβ{εης’). -- ὄφελλεν ἨΝτίε 
βο]]επ. -- Ὀλύμπιος ἴπτι βπρα]ας 
ηαχ γοπι Ζειβ. 

864. νῦν δέ, ἄεσοηβαίσ ἆαι Ἠ1τ]κ- 
Πο]]καῖ τα ἆετ νοτπετσεμεπάεη 
γουείε]Ίαηπσ: 5ο αΏθγ. -- οὐδέ σα 
τυτθόν απο] π]ςλξ εἶπ πθηΙρ’. 

866 -- ὄ0π. Β240,. Τ111. ἑλῶν 
ἔχει, πο νοη εἶλε νετβοπΙράθη 5 
Κτ. Ρι. 66, 8, 8. --- αὐτὸς ἀπούρας, 
Έρεσεσεεο Ζα ἕλών, σεβἰοϊσετί ἀπτο] 
ᾷᾳ8 σε]ᾶ[είσο αὐτός: ετ βε1ϱἳ ἆ. 1. 
εἰσεππιᾶομςσ: να]. Τ' 89. 4 15Τ. 
161. 196. 594, σα β 198. 

39686 -- Σ 95θ. πατρὶ γέροντι, 
ἀεπι ἌθτειΒ, ὮὨ6ί Ἠοπιετ πο] 
παπηθπῦ]οα ειπᾶματ, εοπάετα πας 
8ἱ9 ἅλιος γέρων Ὀεπαϊεμπεῦ. Έτ 
ποππῦ ἴπι Ασείβοπεπ ἸΜθθτο πι- 
βοπεπ Βαπποΐητακο απά Ίπιρτοι: 0 
Τ6. ΕΒεῖ ἴἨπι 186 Τηοαξίς, ἆῑορ βεῖῦ 
Ῥερίπηπ ἀες Ἐτίεσες 1Ἠτεπ (αίίεη ΄ 
Ῥε]εαβ γετ]ᾶβεεη Ἰαῦ, παπι 1Ἠτεπι 
ρε]ερίαεηπ Βομπε Ιπιπιθς πα]θ Ζτ 
επ: ὅ ὄτ Β. 4518 Ῥϊίε Τδσ]ίες 
4ε5 Ἄετειε: Σ 86 8. 

969. ἠύτ᾽ ὀμίχλη Περ πατ ἄεπ 
Βερτίβ τοη καρπαλίµως, Ῥεῖ αἴπεχ 
Μεετρδ(τπ Ῥοφοπάετε Ῥαβεεπᾶ, Ἠετ- 
νο: πῖαο οἵπ ἈΝαῦθ], ἆθτ βἶο] 
βοἈπε]] παπά Ιεἰομξ τοι ἆθτ αββοχ- 
Άσμα αλρ]δεῦ ππά επιροχεἰεϊσέ, 

966 

360. πάροιθ᾽ αὐτοῖο γοτ Ίππα 
βε]Ὀβί, πι Έεσασ ἀατααί, ἀαίς 
βἱθ Υοτιες ΠἩΠχ Α6ἶΠθ ΒΙΠΙΠΙΘ Υοί- 
ΠΟΠΙΠΙΕΩ Ἠαδίο, --- δάκρυ χέοντος: 
4ἱο Ἠοάετπο]απςσ ἀϊθβει Ἰοτίθ 
απ5 907 ρο]λῦτί σαχ Ααβζζλτλο]]καἵό 
4εε ορίδοπεπ 940118. 

961 - Ε ὃτο. 7 486. {ο 12Τ. 
ἔπος Ὀ]9 ὀνόμαζεν εἰρεπί]ίοι: 16[β 
4α5 Γοτύυ Ἰααῦ νγοτάθα παπά ΑΡΤΑΟΙ 
68 απβ. 

365 -- Σ Ἴδ. σέ ππᾶᾷ φρένας, 
Άσο. ἀθβ απσεπ ππᾶ ἀθθ Τ61]8. 

365 -- Π 19: ἆειτ ΑπίΑηπρ 11ο] 
Σ Τά. -- νόῳ, πο 193. --- εἴδομεν 
Κοπ]απ]έ1ν γοη οἶδα. 

964 -- Σ 8, αιοῖ Π 20. 

866. οἶσθα, νψ]ε ὃ 4656, π]ο]λῦ Βο- 
ψιοπὶ αἱ ἀδίδιαπ, βοπάθτα ἀπτοἨ 
ἀπ ἄεῬεῦ 866 ἐ, --- ἀγορεύω, Όοη- 
Παποβῖν. ἀποιαῦ. --- ἰδυίῃ αὉδο]αῦ 
ψίο ἄ 250, Ὁ πετ. Ττοία ἀϊεβες 
ΑΡ]εμπαπσ οιζᾶλμ]6 ΑοΠ. απβθ[ὔἨχ- 
Ἠο]μ, νγοῖ] ἄετ Τμεϊἀεπάς ἵτα Ἰεάετ- 
ετζάΏ]επ Ἐτ]ειοπίεταπρ Επάεῖ. Ὀρει- 
4ἱες ασε ροταάθ 1π ἆθπ οτ2Ώμ]δεην 
ἘτεΙσηῖβεεπ ἀῑθ Ὀχβαο]ο ἆεθ Ζοχπθε, 
ἄθεεεῃ Έο]σεη ἆπτοὰ ἆ88 ῥΡαησθ 
Έροβ ΠΙπάπτομρεμεπ: ἆαποι πετάεη 
ἀϊθεο Τμαΐίρασπεα πουἩ εἴππαα]ὶ ἴπ 
Ῥήπάϊσετ ἸΚῆνσο αἱ αἶπ δρίβοἸθς 
Ἠπα]περαπΚκό νοτφε[ἠἩτύ, νο ϱ5 ἆθτ 
Οπατακίετ ἆθρδ πιϊπά]οπεν Ψοτάαρβ 
ταῖς 816 Ῥτϊπσί. [ΑπΠαπρ.] 

πω... 



1. ΙΑΙΑΔΟΣ Α. 29 

ὠχόμεθ᾽ ἐς Θήβην, ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, 
τὴν δὲ διεπράθοµέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. 
καὶ τὰ μὲν εὖ δώσόαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾽άχαιῶν, 
ἐκ ὃ᾽ ἕλον ᾽άτρεΐδῃ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον. 

Ἀρύσης δ᾽ αὐθ) ἱερεὺς ἑκατηβόλου ᾽Απόλλωνος 570 
«χι ) δι 4 - ᾿ ” / 
ἠλθε Θοᾶς ἐπὶ νηας “4χαιῶν χαλκοχιτῶνων 

λυσόμενός τε θΔύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι 
ἔχων ἐν χερσὶν ἐκηβόλου ᾽πόλλωνος στέμματ᾽ 

2” 

ἄποινα. 

χρυσέω ἀνὰ σκήπτρῳω, καὶ Λίόσετο πάντας ᾽άχαιούς, 
᾿Ατρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσµήτορε Λαῶν. δτῦ 
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾽ἀχαιοὶ 
αἰδεῖσθαί 9’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα" 
ἀλλ᾽ οὐκ ᾽ἀτρεϊδῃ ᾽ἀγαμέμνονι ἤνδανε θυμῶ, 
2 Δ ο” 2 , Δ 2 ΕΕ νι .ω 2Η 

ἄλλα κακῶς ἀφίει, κπρατερον ὃδ' ἐπὶ μυθον ἔτελλεν. 

χωόμενος ὃδ᾽ ὁ γέρων πάλιν ὤχετο' τοῖο δ᾽ ᾽απόλλων 380 
εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐπεὶ µάλα οἳ φίλος ἠεν. 
ἧκε δ᾽ ἐπ] ᾿4ργείοισι κακὸν βέλος" 
Θνῆσκον ἐπασσύτεροι, τὰ δ᾽ 

οὗ δέ νυ Λαοὶ 

ἐπῶώχετο κῆλα Θεοῖο 
΄ 2 Δ ΔΝ 7 Δ ο] 2 ᾿ ’ 

πάντῃ ἀνὰ στρατον εύρυν ΄4χαιῶν. ἅμμι δὲ μάντις 

εὖ εἰδὼς ἀγόρευε Βεοπροπίας ἑκάτοιο. 986 

αὐτίκ) ἐγὼ πρώτος κελόμην 9Θεὸν ἱλάσκεσθαι" 
᾿Ατρεΐωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος Λάβεν, αἶψα δ᾽ ἀναστὰς 
ἠπείλησεν μῦθον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν. 
τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ Δοῇ ἑλίκωπες ᾽άχαιοὶ 
ἐς Χρύσην πέµπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι' 890 

966. ᾠχόμεθα, πᾶπα]ο]Ὦ οαξ ἄθῃ 
Βἰτειζᾶσεν ἵπ ἀῑο Ὀπισεσοπᾶ γοη 
108. --- Θήβη, πο ἀει Ὑαΐεν ἆεν 
Ἀπάτοπιαομθ ΠεττβοβΏίθ, πατ τοη Κἰ- 
Ἠχειπ Ῥοποπηῦ παπά ἷὰσ 1η Μγαίεη 
ππίες ἆετα ΡΙάΚοΟΒ, εἶπθπι Όβί]ομαπ 
Απε]ᾶπίεχ ἀθε]άα: νσ].Ζ 891.---ἱερήν, 
ν;αῖ] ἁατίπ δίνεις νοτε]τῦ πατᾶεη. 

369. ἐκ δ᾽ ἕλον, πᾶπη]]ο]ι αἷς ΕἩτθι- 
Ραῦθ απ[εες ἆθπι Βεπ[οαπίαϊ], πῖο 
1 554. Ὑρι. η 10. ι 160. ὅδο. ὅ5ι. 
Ῥιο Ἐτοβεταπσ νοη 0ἨΥγβε αι! ἆθπι- 
βε]ρεη Ζασο (σα 9τ) 166 αἷς εο]ρεῦ- 
πετείοπα]ΙςἩ ΔΠΖΙΠΕΗΠΙΘΗ, 

ὃτι---δ13 Ξ- 12--16. 22---.25. 
962. ἐπί ταῖς ροτεῦπ]επεπα Ταν. 

Ἐτ. Ρ. 68, 41, 8. --- βέλος Κο]]ε]«1ν 
ν]θ 61. 

988. ἐπασσύτεροι ἔεπιρογα]: τἍβο]Ἡ 
η8οἩ εἴπαπάετ. -- Ζατ Βα0πο τρ]. 
5ο 

884. ἀνὰ στρατό», νο ὅδ: σα 10. 

9856. Φεοπροπίας ἑκάτοιο: ἀῑςδ γοπι 
Ἐετπίτεβ ευ εἴπρερερεπεπ δίδει- 
αρτᾶσμθ. ἕπατος 335 ἑκατηβόλος 
νετκᾶχσίο Ἐοβδείοττη, 

956. Ὑρ]. 66 ππά σα Τ4. 

988, ΒροπάεΙδεμεγΏγίµπαπε. Ὑβι. 
161 Π, --ὂ, ᾱ. 1. ὃς. 

989. ἑλίκωπες: τα 98. 
890. πέµπουσιν ϱε]οσίθμ, ἆασα 

ἄγουσι δέ οἰιαβ[ϊςο]- μοείοΙ]έ εἶπ 
αηζεχσεοτάπείες ἄεά. Ώευ Ὀομρα, 
βαἴσ Ζα τὴν μέν {ο]σί ετεῦ 8391. 
()ἄνακτι, ἀεπι Αροϊοη: γρ]. 96. 



920 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες 
κούρην Βρισῆος, τήν µοι δόσαν υἷες ᾽άχαιῶν. 
ἀλλὰ σύ. εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἑῆος" 
ἐλθοῦσ᾽ Οὐλυμπόνδε «ία Λίσαι, εἴ ποτε δή τι 
ἢ ἔπει ὤνησας κραδίην «4ιὸς ἠὲ καὶ ἔργα. 
πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ µεγάροισιν ἄκουσα 
εὐχομένης, ὃτ᾽ ἔφησθα κελαινεφέι Κρονίῶνι 
οἵήη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα Λοιγὸν ἀμῦναι, 
ὁππότε µιν Συνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι, 
ρη τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς ᾽άθήνη. 
ἀλλὰ σὺ τόν γ᾿᾽ ἐλθοῦσα, Θεά, ὑπελύσαο δεσμῶν. 
ὤχ᾽ ἑκατόγχειρον καλέσασ᾽ ἐς μακρὸν Ὄλυμπον, 
ὃν Βριάρεων καλέουσι Θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες 

ὁ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὺς ἀμείνων' Αὐγαίων᾽ 

891. Ώοι Αοτὶκῦ ἔβαν τοπ ἆετ 
εσεπ οτίο]σίεπ Ἰερέϊήηπταηπςσ ἆθτ 
Ἐτίβείβ, πέµπουσιν ππὰᾷ ἄγουσι γΟὮ 
ἀοτ ποςἩ πΙολί νο]επάθίενπ Ζατᾷᾶς]- 
Γμταησ ἀ4ετ ΟἨτγεεῖς. 

892. δόσαν υἷες ᾽Αχ., πὶο 169. 
898. δύνασαί γε Ὀείοηπέ, πγῖο ἆπτο]ι 

ἀἱο Βίε]πηπσ π 2ὔ6, ἴπι ερεπεβα 
Ζα ἆετ 1Π περίσχεο Ρεν πΒβοΠβεη 
Απβζήητατηρ. -- περίσχεο "Ἠπ]ίθ 
ἀῑο]ι Ἠεταπ”, απηίαςεθ, ἆαΐοετ Ῥ6- 
βο]ᾶ{ζθ6. -- παιδὸς ἕῆος ἆθπ 
νγβοΚΘΥη ΒΟΠΗ, ἀθτ ἀθῖπες βομαίσοβ 
νγοτὸ 18ΐἱ, ἆατ ἀοπεβῖν τοη ἐύς. Ἐ8 
σεπὂτυ σαχ Ποπιετῖδοπεπ ἈΝαϊνείᾶς, 
ἀαίς 4ο Ἠε]άεῃ εἶοὶ βε]Ὀεῦ απο] 
επἈτεπάο ῬΒεϊπτίετ Ὀοΐερεῃ: 244, 
Ζα α 180. Η Τδ. [Απ]μαπσ.] 

994. εὔποτε, Ψ6ΏΠ ]ΠΙ818, πθ 
99. 508. 

896. ἠὲ κα "οἆει αποἩ». 
παηρ.] 

996. πατρὸς Ῥϊ5 εὐχομένης -- ὅ 
4Τ5 Ἐ. --- σεο επ]]{ςςἩ, γοη ἄκουσα 
αὈΠᾶπρϊς. --- πατρός, ἆ. 1. ἆθθ Ῥε- 
Ίθαβ 1η ΤἩθβεα]Ίθη, πο Τε παο] 
4ετ Ὑετπεϊταίαπρ ὮἘΠεῦρ παπά ἆεπ 
Αο]ή]]εας 6υποᾳ, ΡίΦ ἆθτ ἐτο]απίκοιθ 
Ἐτίερ Ῥεραπα: Ζα 8ὔ8. [Απ]μαπσ.] 
. 897. εὐχομένης, Ζαπ σεο: Ζα 261, 
οτ ἆ. Ἱ. ὅτε ἔφησθα οι ἀΐσεγες, 
εἴπθ ερΙ8ομε Ὑοτμᾶ]]ε, ΓΑπμαηρ.] 

898. ἀεικέα Λοιγὸν ἀμῦναι, νθ 
67 απ 841. 

[Αῃ- 

899. ὁππότε αἱς οἶππια]. 
400. Όα ἀῑο Ἡδαπρίει Ίεπες Ὑεχ- 

βοΏπὂταπρ εἰ ἄεπ Αοπάθιη Ῥεῖ- 
βί6Ώθπ, 80 Κοπηζο Τε αα{ 1τθ 
Ἠ]ίο, ᾖΖο6ιβ πιὃρε ἀῑο τους Ὦ6θ- 
ρπείίσοη, πι 80 6Ἠοτ ἀαπᾶμταπς 
Ἠοβεῃ. [Ἴυτίσαπς πιασλό Τ]θεῖε 6088. 
γοη ἀἴθεβεπι Μοῦιν Ἰκείπεπ ἀθῬταιοσὴ. 

401. ασ ον ἸΙπβπϊανκοπβίτακ- 
οι 398 ὌῬθυραπρ ἵπ ἆθπ ἀῑτε]κίοι 
Βοτίομί: σα α 40. -- θεά αἱβ ΑΠ- 
τοᾶς, ππι 11το Μαομί σα Ῥεπεῖο]ι- 
Πθη. --- ὑπελύσαο πιο ἆεπι αρ]α{1ν. 
οεποίιν δεσμῶν "Ἰδείθεῦ απίεχ ἀεπ 
Ἐοββε]α Ἀθτνοτ2, Ὀο/[τοΙιθβῦνοη 
ἀἆεπι Ώνγασοκεα ἆθτ Ἔθαβε]π: ἀῑθ 
ἄὐίίατ Ἰαθίοη αἱδο βοποη Ἠαπά Αη 
Ζ6π8 σε]ερῦ. 

409, καλέσασα Κοϊησ]ἀεπῦ ταῖῦ ὑπε- 
λύσαο -- οπι υοσαδίή, 

408. Ὑρι. Β 814. Ἐ οι. Υ τα, 
κ 806. µ 61. Βριάρεως (' Βζαχ]- 
πγποἩξ 2) 146 ἆθτ βείηθ Κταξῦ τπὰ βεῖ- 
ηδη ΟΜατακζοτ Ὀεσθϊοπποπάθ Ἀαππθ, 
Αἰγαίων (ἀ4ες ἸΓοσοπάς) Ἠαϊ(δ ετ 
α] Μεετάᾶπιοῃ. --  Ψετάππκε]ῦε 
αἰοτζἄπι]ο]θ, νιε]]αῖοπό αποἩ ϱε- 
πιᾶ]τετο Βοεπεπππηπρεα βἴαζν ἆατ 
σον ῦππ]σπεη απᾶ ραπσρΒτεη νγετ- 
ἄεπ ἄεπ ἀδίδετα Ῥεϊσε]ερῦ. 

404, αὖτε πἹαᾶάεταπα, Β6ΙΠΘΥΒΘΙ{Β, 
φ]ο ἵμ Τζ6. --- οὗ πατρός ῬοβεῖάοἨ, 
ἆθν βοΏοη αἴατ]ς αχ Ίπι Ψετρ]είο] 
Ζα Ζει παπά ἆεπ απάετα Οίδετη, 
[Απηπθηρ.] 

υπ ακρη  θως ιό πο {ο ως,  Ἀαιςναθς ο --δο πωςκ. 
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ὃς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέξετο κύδεῖ γαίων. 
τὸν καὶ ὑπέδειδαν µάκαρες θεοὶ οὐδέ τ᾽ 

406 

ἔδησαν. 

τῶν νῦν µιν µνήόσασα παρέξεο καὶ Λαβὲ γούνων, 
αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 

Δ Ν Δ ΄ Δ 2 2 ο 2 2 . 

τους δὲ κατα πρύμνας τε καὶ άμφ αλα ἔλσαι 4χαιους 

πτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος. 410 
.ν Ν 2 οό 2 4 . 2 τς 

γνῶ δὲ καὶ ᾽άτρεῖΐδης εὐρὺ κρείων ᾽ἄγαμέμνων 
εν ” ος σννδι 19) 2 ν νι ”! ές ἣν ἄτην, Ὁ τ) ἄριστον ᾽άχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. 

2 ή 

τὸν ὃδ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα᾽ 
»ῶ µοι, τέκνον ἐμόν, τί νύ σ) ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα; 
αἴθ) ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων 4156 
Ξ 5 , ταβ 

ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα µίνυνθά περ, οὔ τι µάλα δήν 
νῦν ὃδ᾽ ἅμα τ᾽ ὠκύμορος καὶ ὀιξυρὸς περὶ πάντων 
ἔπλεο 

405 -- Ἡ 906. Ζπεῖεν Ηεπιϊκ[ῖοὮ 
-- ( 51. 4 81. --- ὃς ῥα ἀϊθβετ 
8190. --- πύὐδεῖ γαίων 5ἴταλ]απά 
(ρταηρεπΦ) ἵπ ΚταΓίιΓῆ]]6. 

406. καί αποἩ (ἀεπη 81) Ῥε- 
πεϊεμπεῦ ἀῑε ἆθπι κύδεῖ γαίων επζ- 
Αρτοοπεπάο Ἰήτκαῃπσ, πο Ε 994: 
πα 4 949. -- ἔδησαν Ῥῆάεί ταῖς 
ὑπέδεισαν εἶπ Ἡ/ οτεορῖ εἰ. 

40π, τῶν: 7α 160. --- µίν ρε]λδτό 
Ζα µνήσασα, ἆθ παρέζεο ἄεπ Ὠαξῖν 
τθρ]ετῖ. 

408. αἲἴ κέν πως: 
σα ἀρῆξαι. 
ο. “κατὰ πρύμνας, ἀἱο παοὰλ Ν 

955. Ἐ' 55 Ἰαπάειπγᾶτίς ρεζορεπ 
ππᾶτεῃ. μα ος ̓ ὅλα ππι ἆλπβ στ, 
ᾱ- Ἱ. απι Βαπᾶς ἄθς οεγος ζΥΙ5οΊιο 
ἀ4επ Ψοτσεβίτσεη Βϊσείοη τπᾶ Ἠ]οῖ- 
νεῖοηι. Ὑσ]. Ο 6655. Π 6τϐ{. Σ 994. 
--- ἔλσαι πταρτὔηρ Πο] «έλσαι. 

410. ἐπαύρωνται Αοχ. Ζα ΒΟΊΊ16- 
οκεπ Ῥ6ΚκοπιπθἨ, 1ητοι (θεπα/ς 
Ἱαῦοπ απ ἆ, . ἀῑο Ἐο]ρεηπ βείπετ 
ἨἩαπά]απαβγγεῖεο ετίἈἈτεη: ΙτοπῖβοἩ 
πιο 78565. Ο1Τ. σ107. Ὑσι. Ποταῦ. 
Ἡρίεῦ. ΤΙ 9, 14. 

411 -- Π 918. καὶ ᾿Ατρεΐδης, 
αἱ 6εσεηβαίΖ σα πάντες. 

415 -- Π 214. ἣν ἄτην βοἶπο 
γετρ]επάτπς, πας ἆετ πᾶ]πθτπ 
Ἐτκ]ᾶταπηρ ὅ τ, ᾱ. 1. ὅτι τε, ἂπ[α, 
νε 244. [Αηπαης.] : 

415 -- 94. 435. πατά Ζᾳ χέουσα, 
ᾱ. 1, κατὰ παρειῶν π 190. 

σα 66. -- ἐπί 

” ν Β , 2 / 
τω σε κακῃ αίσῃ τέκον εν µεγαροισιν. 

414. τί νυ ποσα ἨΠΠχ. -- αἶνᾶ 
Σεομτθοκ]ς]μ” ππσ]ᾶοκ]ΙοὮἈ, σατα 
Τ11πε6Υ, αἀγετριαὶ πιο Χ 48Ι. π 
206. χ 44Τ, β8οΏ]οῖ -- πακῇ αἴσῃ 
418. Ὑσ]. δυσαριστοτόκεια Σ 54. 

416. ἀδώκρυτος καὶ ἁπήμων επῖ- 
Ἠ8]{5 ἄεη Ναοάτασ]ς ἆες ἀεάαπκεπΒ, 
ᾱ. 1. το]] Ετειάο παπά (α1ᾶοζ. 

416. αἶσα υἴίαε Ῥογίίο, ἆἱθ τ- 
σεπιεεεεπε]ιοὈοπβάσπατ, πᾶΏπι]Ισ 
ἐστί. Κτ. Ώι. 62, 9, ὃ απᾷ 4. Ὠϊεε 
εἶναι παῖδ θ6ἴπθπι Αἀτετρίαπι 180 
π]ομῦ Οορα]α, βοπάετη Βερτιβανγοτί 
ἴβ1οἩ Ῥεβπαεπ) οἆετ “Ῥεβίεπεπ) οἆες 
«σθδο]ε]ιαπ», πα μίνυνθώ περ η 
ααξ Καχπο Ζε]ῦ Ῥοβίεμί. Υβι. 
4 466. 4 8ΙΠ. -- οὔ τι μάλα δήν, 
4ετ πηερα(να Ῥατα]]ε]ίεπιας. µάλαγος 
δωήν σεάεππί. Ὑεταβοβ]α[ς πθ 
Ν ὅτδ. { 4τδ. 

411. νῦν δέ: πα 9564. --- ἅμα τε: 
ται Β 3981. ᾖΖαπι ἀεάαπκεη τρ]. Σ 
59 Η, 965, 

418. ἔπλεο Αοτὶας: ἅιπ πατάς, 
η8οἩ ἄετ Βομιο]βα]ςροεπππηαπς, ἆἴθ 
Ῥοαϊ ἆοτ σερατό βείχοβθη ψυτᾶᾷθ απά 
Ἱπ Ῥοσαρ απξ ὀέξυρος πι Απρεή- 
Ῥ]εἷς ἀει Ἐπίεμταης βἶο Ρετεῖζβ 
πο]]ποᾳ. --- τῷ ἀθδ]λα]Ὀ: π]ομῦ ἀῑθ 
Τπαίξασπε, βοπᾶοτα ἀἱο ῬοτοσΠ{ῖ- 
σιηπσ ἆες5 Ὀτίείι]β αὐνὰ τεκοῦσα 414, 
Ἠ]ει κακῇ αἴσῃ, υ]τὰ ἁλπις 818 
ἀαπι Ψοτπετρεπεπάαη σε[ο]σετί: ἆετ 
εάαηκο Ἱεμτί Ζα 414 ατῆοζ. --- 
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τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος «4ιὶ τερπικεραύνω 
55 ο Ἀ ο κα. β 

εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς ΌὌλυμπον ἀγάννιφον, αἴ κε πίθηται. 450 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήµενος ὠκυπόροισιν 
μήνι ᾽χαιοῖσιν, πολέμου ὃδ᾽ ἀποπαύεο πάµπαν' 
Ζεὺς γὰρ ἐς Ώκεανὸν μετ ἀμύμονας «4ἰθιοπ[ας 

Δ . ω ” ο ’ 

χθιξζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, Θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἔποντο' 
δωδεκάτη δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὐλυμπόνδε, 4556 

καὶ τόὀτ᾽ ἔπειτά τοι εἶμι «4ιὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 
καί µιν γουνάσοµαι, καί µιν πείσεσθαι ὁίω.' 

ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεβήσετο, τὸν δ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 
χωόµμενον κατὰ θυμὸν ἐυζώνοιο γυναικός, 

’ 5 , ο Ἡ .] ’ 

τὴν ῥα βύῃ ἀέκοντος ἀπηυρων. 

πακῇ αἴσῃ, νο Ε 209. τ2ὔ59, τα 
εἴπεπι βοΒ]ΙΠΙπΙϱἩ Τ986. 

419, τοῦτο ἔπος: 407 Ἡ. --- τοί 
νο 492ὔ. 496 οἰπίφομετ Ὠαν. 

420. Ὄλυμπον ἀγάννιφον, ψΨἱο Σ 
186 παπά νιφόεις Σ 616, Ἱπάθπι ἆθτ 
αὐενεῖέζ Ὦ]8 ἄρεχ ἀῑε ΒεἩπθετθρΙοπ 
Ἠϊπαις ἵηπ ἆεπ Ἰεϊίετεη Αἴποτ 6Π]- 
Ῥοτταρί: ἆαμεντ ἕ 44 8., σα 49. --- 
αἴ κε πίθηται: ζα 66 απᾷ 907. 

451. σὺ μέν: ἆαι επβρτεοπεπᾶθ 
(6ερεπβαίΣ {ο]σίι ἆθπι ΏΙΠπθ ΠΒΟΗ 
1η 496: 4ἱε ἀαζγγίδομεη σϱεβεποῦοεπθ 
Ἐτκ]ᾶταησ 4259 - -49ὔ Ἰαῖῦ ἀἱο ΕΟἵ- 
πηε]]ε εσεπΏὈετείε]]αηπσ ἐγὼ δέ 
νεχμ]πάετύ, --- νῦν Ἰαῖ β8ἴΠεΕΠ 
6ερεηεαίζ ἵπ ἆθτ ἵπι Ψοχβθγσθμθη- 
4εη οπί]α]ίεπου {αίπτίβοεπεη Ἡαπά- 
Ίαης: Εῆτ ]16αἱ25, ᾱ. 1. 8ο Ίαπρο 1ο] 
π]οΠῦ ἀἄεπ Ζθ6ιβ σ6βρτοςµεπ Ἰαῦθ. 
παρήµενος ὠκυπόροισιν αἵη ἄθρει- 
Βασ πο 488. Β Πτι. Η 5229, ΜΙΕ 
ἀϊθ6ρεπι Απίπασ ἆατ Μπαίο απ 
Αολ]]]εις 491 {. (610) 15 Ζαᾳ]εῖοἩ 
4ϊε Ώχοπαπς 169 οτ]εά1ρί. 

432. µήνιε Ίπιρετ. Ρτᾶ».: ϱτο]]9 
πειίθν: σι 910, 

425. γάρ οικ]ᾶχι ἆῑο νοτ]μεχ- 
Ρεπεπάο Αποτάεταης, παπιθη {1ο 
νυν, Ίπάετα αχ]κ]άτε νιιτᾶ, ππεβ]α]Ὀ 
π]οἨῦ 5οΕοχ{ οἶπο Επῆςολθῖά τις ἆπχο]ι 
Ζει» ΠετρεϊσεβαἨτέ γγοτάεη ἸαηΠ. 
Ὀρεϊρεηε 160 ἀῑοθοι Απαπομαῦ Εῆτ 
ἀεπ Ὠϊομίας αἶα ΜΠ{{6Ι, ἀἄεπ ἄτο]] 
465 Αοἰῖ]] {η βεῖπετ Μασλ]ια]σ]τοιῃ 
ππά Ὀπνετεσηπ]ομ]Καῖς σα σείσεῃ 
απᾶ βεῖηπο Ὀπίμᾶβίσ]αῖε ουεξ τίτ]κατ 
πα Ἰβββεῃ. --- ἐς Ὠκεανόν ΖΠΠΙ 

αὐτὰρ Οδυσσεὺς 480 

ΟἸκομπος, ἵπ ἆθββοη Νά]ιο ἀῑο Ἀθμίο- 
ρεηπ ποἈηίθη: α 23. Ὠϊθβ εἰς Ῥθ- 
261ομποῦ ἆεπ Οτί, ας {ο]σεπάθ µετά 
σημ” ἆἱο Ὑοτβαπαπιθ]θεηῃ, πηῖθς 
νιε]ομο Παπ σού, νο 222. 6 Ἴ0 
παπά βοπεῦ. 

454. Ἰνοῖίος Ἠσοπιβίο]α: νρ]. 
821. κατά ΝθΡ6Π, ψίθ Υ Τδ. 106. 
1 4Το. -- ἅμα πάντες ρε]ῦτυ -τ- 
ΒΑΠΙΊΊΘΏ, ΊγΙθ 496, --- ἔποντο: ἀῑθΒ 
αὐελπίέ {γοι]ῖοι ἴπι ἨιάρταρτασοἨ ταῖί 
196 απᾶ 221 Ε., νο Αὔλοπθ απᾶ Ἠοτο, 
ΒΟΝΊ16 ἀῑε ἤριίσοι δίίοτ αι ἆθπι 
ΟἼγπιρ πε]]οπὰ ρεάαομί νοτάεη. 
[Απμαηρ.] 

450. δωδεκάτῃ, γοιπ ἆθπι Τασο 
η σοτοοἈπεῖ, πο Τη8{8 τοεῦ. 

4200. Ζνεῖυθε Ηεπαϊξρζ]ο] -- ὦ 498. 
σ00. εἶμι ἵπ Επαιταίπηθ. --- χαΊκο- 
βατές εχΖβοἈπο]]ϊρ: ταν 4. ος 
Ἐι[δροάεη ἆθρ Βαθ]εβ νγαχ πας ο]ά 
Ῥε]ερί: 4 2. Ὀετ Βαιπιθϊεῦες γα 
ἨερλᾶείοἙ: Ἡ 161. 989. Υ 12. 

40. ἴτει ἀϊο Ἰοάστ]ιο]απς καί 
µιν -- καί µιν Ζα Ε 190. Ι 949. 

Α28 - Β δδ. 
459. γυναικός Καπβα]ροπείν, 7π 

χὠόµενον: Κχ. Εἱ. 41, 91, 1. 
450. βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων, Ὑίθ 

ὃ 646. ἀέκοντος ἄεποῦ, 4Ώβο]. ἀπηύ- 
ϱῶν βοπβῦ 1. Ῥοβ. Βίηρ., Ώπχ Ἠ]ες 
3] 3. Ῥοτε. Ῥ]ατ. ᾿ρτίσεις επί- 
αρτῖο]ιῦ ἀῑο ἸΓεπάπηρ ἄεπι Ψοχραπς 
βε]οεῦ 527---547 πΙοΒῖ. 

γ. 490--48π. Ὠίε Πϊσιφαῦε εν 
6ιγήΡεἰς. 

450. αὐτὰρ Ὀδυσσεύς: τρ]. 848 
ἀϊο σ]εἶοπε Ἠππ]ειαηρ ἆθτ Επτζᾶ]ι- 

: 
ι 
] 

κειλδε"ὔς νο 
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ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην. 

οἳ δ᾽ ὅτε δὴ ΆΛιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἴκοντο, 

ἱστία μὲν στείλαντο, Δέσαν δ᾽ ἐν νηὶ µελαίνῃ, 
ἰστὸν δ᾽ ἱδτοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες 
καρπαλίµως, τὴν ὃ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. 49556 

ἐκ δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι ἔδησαν᾽ 
ἐκ δὲ 

ἐκ δ᾽ 

ἐκ δὲ 

καὶ αὐτοὶ βαΐῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι Δδαλάσσης, 

ἑκατόμβην βῆσαν ἐκηβόλω ᾽ἀπόλλωνι' 
Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο. 

τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς 440 
πατρὶ φίλω ἐν χερσὶ τίθει, καί µιν προσέειπεν᾿ 

οἳ η / / 3. αν 2 ἕ 2 ὃ » 4 ’ ' 
μῶώ Χρύση, πρό μ᾿ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων 
παϊδά τε σοὶ ἀγέμεν Φοίβω 8) ἱερὴν ἑκατόμβην 
ῥέξαι ὑπὲρ «{αναῶν, ὄφρ) ἱλασόμεσθα ἄνακτα, 

Ίπηπρ τοη Αοπ]: αὐτὰρ Αχιλλεύς: 
σα 915. ιο {ο]σεπάρῬ Ῥοεπθ 1π 
0Ἠηγβο πῶτὰάθ ἆἱδ Ζψήδοπεπ ἆἀεπι 
Ὑετεριθοπθι ἆετ ΤΗεδί απ ἄεββεπ 
Ἐτή]]απς Ἰεσεπᾶο Ζαϊς ἀἁπτοματβ 
Ῥαβδεπὰ απβ{ὔ]]απ, πγεηη πΙοΏῖ ἆπτοῃ 
Ἐπηβολα]ύαπσ «ἆθτεε]ρεηπ ἆἀετ Ζτ- 
ΒΑΤΩΠΙΘΩΠάΠσ ἆἀετ Εχζᾶθη]αης ἆετ 
Ατί σεεῦτν πῆτάθ, ἀαπίς άν ἐν 
τοζο 498 φοῖπο Ἱ]ατο Βεσίεπαηρ γετ- 
Ίοτεη Ἠαῦ. Όασα Κοπιπαῦ, ἀπίβ ἀῑε 
Ῥατείε]]απςσ εἶπθ 5ο απεε]ρεβη- 
4ἱρο 10, ἀαῑς οἴνα, 2πεῖ ὈτιίζεΙ 
4εχ Ύοθυβε οπ{]ε]ιπῦ βιπᾶ απᾶ ἆπτοι 
ἀἱο ζατπι Τα] πταθεµαπίεοπε Κοπιρί- 
Ἰαοη πιεητ{αοὮ απα{{α]]επᾶε Ὀπκ]ατ- 
Ἠαϊδεη απά Ὀπσετεϊπισμείδεη νθι- 
εομπ]άεῦ εἶπά. ΏαπαςἩ Ἠαρεη σνῖτ 
Ἱπ ἀοτ Ῥοεπο πρ ἸαΠτεοΠμεΙπ]ῖο- 
Κεϊῦ αἶπε ερᾶῦετε Ἐπάϊιοπίαης 7α 
οχκεππεη. Ύοη ἆθιπδε]ρεῃπ Π1ομίθτ 
πετάει 96 Ἡ. 4868---4952 Πιηζασε[ῆσί 
Β6ἵηΠ, ππα ἆθη ΑπβοηιΙς το 4958 Π. Ζα 
γοτπ(θε]η. 

4502 -- π 954. [Αππαπρ.] 
455. ἱστία στείλαντο Μεάϊαπη: ζο- 

σον ἴΠιπγ Βερε]πετ]κ 6ἶτ, βοπεῦ 
ἀαε Αν. 

494 -- Ἠγπιπ. Αροϊι. Ῥτίμ. 826. 
ἱστοδόκη ἀῑο 'Μαειραιπιαα{παπιε”, 
4ει Μακιυειᾶ]ζετ, ψαμτβομεῖη- 
ο]. εἶπο τοι ἀετ ἱστοπέδη (µ 51) 
Ῥίβ πας ἆθεπι Ἠϊπθετάεοκ ]ατπ{οπᾶς 
βοητᾶρο ἨΙπηθ. --- πρότονοι, ΥΟΠ 
προτείνειν, ἀἱο Υοτἀετίααςε, ἀἱθ 

Απιςίβ, Ἠοπ]ετς Π]ας. Ι 1. 

τοπ Μαβίρααπιε απΒ π8ς ἆθπι 
ππιοίἈοπαεη Ῥοτὰ ἆθτ πρώρα 5εΤο- 
σθη 4ΤΘΗ. -- ὑφέντες «ἴπη Ἠϊπαῦ- 
Ἰαββοπά), βεπκοπά. Ὠϊο ΑΡίαΚε- 
Ίάπσ ἆ65 Βοπίβεε τά ἄδτίσεπα 
βοπεῦ ΠἩΥ ΥΟΙΓΡΘΠΟΠΙΙΙΘΏ, ὙΘΠΠ Εἶπ 
Ίᾶπσθτετ Αποεπίπαις Ῥεαρε]ιοβθὶσῦ 
νηχά, [Αηπαπρς.] 

4856-45 -- ο 49Τ--499. ὅρμον 
Απκοτρ]αῦ2 Ιπηπθτμα]ρ ες ΗαΐεηἙ. 
[Αημαπς.] 

486. ἐκ δέ νιετπια] Ἠϊηίετ εἴπαῃ- 
ἀον πα Ὑεγκαηίαησε: πια]εηᾶθ Απα- 
Ῥποτα, 

40τ. ο]. ι 150. 64Π. µ 6. βαῖ- 
φον, πομι]άεγπάεε Ιπιρεχεκό τοπι 
Απβείζεΐίσεη ἀ4εγ 6ἴπσείπεῃ. 

489. ἐν δέ Αἀάτειρίαπι: Ἠθτατς, 
πᾶλεν Ὀθαπιπιῦ ἆατομ επ αὈ]αῦ.ἄεΠ. 
νηός γοπι ΒΟΜΙΣ. βροπάθίβοµε ΒΗΥΤΠ- 
ΏΊΘΗ, --- ποντοπόροιο ετΙππεγῦ Ἠϊθυ απ 
4ἴεερεπ γο]]σοσεποεβ'α τί ἀθβΞοΠίῇβ. 

440. ἐπὶ βωμόν, 8ο ἀα[δ 4εχ οΐῦ 
σ]εἴοββαπα βε]Ὀεῦ Ζεαρο ἆετ Ἠᾶσ]- 
ραῦο 165; Αἰίατ αππὰ Τεπιρε]ρεβίτέ, 
ψγοτῖη ἄει Ῥτιεβίθς πιομπεπᾶ Ζα ἀεπ- 
χαθη 186 (ι 200), βἶπαὰ Ἠ]ατ ἵη πππαζζε]- 
Ῥαταει Νᾶμε εξ Ἠαΐεηπς σεάασβμθ. 

441 --- ὔ8δ. ἐν χερσὶ τίθει ]εσῖςο 
1π ἀῑο Ατπιθ; παθᾶτ]Ισο]Ὦοτ 156 ἀ1εβθ 
ἸΓεπάιηπσ ᾖΖ 4862. Ὑσι. Ψ σοη. 
Βοπβῦ Ῥι]άεπ ἆαξ Ο)]εξκί Βασμεῃ. 

442. πρὀ Τα ἔπεμφεν Ὑθ πρό 
πηῦ ἧκε 196. 

444. ὑπὲρ 4αναῶν: Κτ.Ὀ1. 608,28 ΔΑ. 

8 
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ὃς νῦν ᾽ργείοισι πολύστονα κήδε᾽ ἐφῆκεν.. 

ὧς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δὲ δέξατο χαίρων 
παῖδα φίλην. τοὶ ὃδ ὦκα θεῶ ἱερὴν ἑκατόμβην 
ἐξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμόν, 
χερνίψαντο δ᾽ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 
τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών' 

446 

40 

αΛΌθέ µευ, ἀργυρότοξ, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 
Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἴφι ἀνάσσεις' 
ἡμὲν δή ποτ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 
τίµησας μὲν ἐμέ, μέγα ὃ᾽ ἴψαο λαὸν ᾽άχαιῶν' 
ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν µοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ' 406 

ἴδη νῦν «4αναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον.' 
ὧς ἔφατ) εὐχόμενος, τοῦ ὃδ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾽ἀπόλλων. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ) εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

ῃ 2 25 / / / νά 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσι ἐκάλυψαν 460 

δίπτυχα ποι/σαντες. ἐπ᾽ αὐτῶν ὃδ᾽ ὠμοθέτησαν. 
καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζης ἑ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἶνον 

446. κήδε᾽ ἐφῆκεν - ὦ ὔλ4, 
446 -- ο 190. Ὢ 6056. 624. τοτ. 
44Π. [ερήν, φ]θ 99. 451. 448. Απ- 

4ετο κλειτήν. [Απιαηρ.] 
448. Ἐτείθβ Ηοπα]κ{]οἩ: νρ]. Ἡ 859, 

76168 -- Ἠγπιπ, Αγροὶ]. ΡΥίΗ. 98. 
449. οὐλοχύτας 86. κριθάς Βίτοθι- 

ϱοχ»ίθ, Ρ8ηζθ6 απρθες]τοίθπε (οὐ- 
λαι) οτεζεπκὂτηες, τας ἀνέλοντο, 
Β16 ηΑΏΠΙΘΏ β1ο]Ὦ απ -- Β 410. 
Ώει Τεϊπεμπιες απι ΟΡρίοτ ΠΑΗΠΙ 
ἈπΒβ ἀ4επι απξ ἆετ Ἐτάο αἰεπεπάεῃ 
Κοτῦρο (ὃ Τ61) αἵπεο ἨΗαπάτοι] (εχ- 
εἴεπκότπετ, ππι βἱ6 ηαΟἩ ἆἄθπι (6θ- 
Ῥοΐθ ΖπΙδοπεπ ἀῑε Ἡὄτπει 4ει ΟΡ{ει- 
ὤθτο Ζαχ είπα απβχιρίτοιθη. Ἡρ]. 
γ 4404. 445. 

460 Ξε Ι’ 2156. τοῖσιν ππίετ 
1ἨΠ 6Η, --- μεγάλα ]αα1ἴ. ος Ῥτίε- 
βύετ Ῥοίείε Ἰατί νοχ, ἀῑε απάἆθτη 
βΙ]] τοῖς: υρ]. 4ὔ8. --- χεῖρας ὦνα- 
σχών, ἆθετ σενψῦὔηἨπ]ϊομο θείας ἆθτ 
Ῥείεπάεηπ, παῖῦ ἀετ αιβσερτεϊθαίθη 
Ἠαπάβᾶσςμπε παοἩ οὔσθῃ, πῖθ ἀῑε 
«Βίαΐπε ἀεΒ Ῥεξεπάςη Ἐπαβοπ’ παϊρῦ. 

451. 459 -- ὃπ. 98. 

409-456 -- ΤΠ 256--958, ἡμέν 
-- ἠδέ (466) Ῥαναϊα]κασλον Ὑει- 
ϱ]εἰοηςεαί”, ντ: γ16 --- ο: 7α Η 

501. 
οαἵπτηκ]. 

404. τίµησας ατὲ.. ἀατο] Βεπάππρ 
46ν Ρο, ἀῑοδ ἀεπι Ῥε]ειάϊσίοη Ἐτίθ- 
Αἴετ αεπασίμπαηπς βομαβτα: οτ]]ᾶ- 
τοπἀθβ Ααγπάείοῦ. [Απμαπρ.] 

406. ἔτι ποςἩ ΘΙΠΠΙ81], ἆθπι δή 
ποτε 4685 οπερτουπεπά. --- καὶ νῦν 
εααοἈ 18 ἴπι 6εσεπεα τα 
πάρος. --- τόδε 8 ἐέλδωρ -- 41. 

4506. Ὑσ]. 9ἵ απᾶ 841. -- ἤδη 
νῦν ]αῦσζ ΠΙΠΠΙΘΊΗΤ, 

40τ -- 48. [Απ]βπρ.] 
468 --- Β 451. γ 441. 
459 --- Β 452. αὐέρυσαν 519 Ὦο- 

σοη ἆεπ Ἠα]ςρ (ει Ορ{ετετο) 
Ζζατᾶςχκ, Ζορεη ΠΠ 6ΙΠΡΟΣ, τῇ 
Αβθϊπι]αίοη ππά Ὑοκαμβίεταηρ ἆθθ 
Ῥήραπιτηα ας ὦνιέρυσαν, Υοη άνα- 
ἐρύω. --- ἔσφαξαν ἆ. 1. βἷε Οβπείεη 
4ἵο Ηα]ραάςει, ππι ἆπβ Ε]αί απθ- 
Ἰαπΐθη σα Ἰαββοπ. [Απ]απρ.] 

460 -- Β 498. µ 860. μηροὺς ἐξέ- 
ταµον, ἀετ αἱ]ροπιείπετο Απθάτας]ς 
ϱἰαίέ ἀος Ὀρρπηπιίθτη ἐκ µηρία τᾶ- 
µνον }γ 456. 

461 --- Β 494. µ 861. 
461-466 --γ 458-463. 

2584. --- δή ποτε ΒΟΠΟΠ 

| 
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Λεῖβε᾿ 'νέοι δὲ παρ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 
3 ο Γ] Χ . ’ ᾽ / / 

αὐταρ ἐπεὶ κατα µηρα κάη καὶ σπλάγχνα πασαντο, 

µίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἆλλα καὶ ἆμφ) ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 466 

ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἑἐρύσαντό τε πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετὐκοντό τε δαῖτα, 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 

2 ολ 2 Ν / Δ 2 / 2 2”! 5, αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 
κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 4τ0 

νώμησαν ὃδ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν, 
οἳ δὲ πανηµέριοι μοΛλπῇ θεὸν ἱλάσκοντο, 
καλὸν ἀείδοντες παιήονα. κοῦροι ᾽ἄχαιῶν, 
µέλποντες ἑκάξργον᾿ 

468. μεν 4ἱεβθ νέοι βαῖθπ, οὉ αῑθ 
εβμτύεηπ ἀθβ Οάγβεβεας οετ ΟΡ{ετ- 
ἀῑεπει ἀεΒ 0ἨσγβεΒ, Ῥ]ειϱί αηΚ]αγ. 
Ίη ἀετ Ζζα ἄταπᾶο Πεσεπάεη Βΐ6]] 
ἆθχ Οἀγεκδεε βἰπᾶ ἀϊεβο]ροι αἱ ἀῑρ 
Βδμπε ἆθβ Ρτείβεα ἨΝεείοτ 2η ἀεν 
Β{ε]]θ. --- παρ᾽ αὐτόν πεῦειπ 1Ἠπι 
ϱε]ρ8ῦ Ἠἶπ, αἱς Ηααρίρετεοη Ῥεῖ ἀ4θτ 
Ορεεαπά]απᾳ. 

464 -- Β 42τ. µ 964. 

406 -- Β 458. µ 9656. ἕ 490. 

4606 -- Β 439. ἩΗ 918. ϱοὸ 654, 
ἕ 451. 

4601 -- Β 450. Η 919. 

408 -- 602. Β 48ι. Η 920. ὉΨ 
ὤθ. π 4Τ9. τ 4956. ἐίσης ἀες 'σ]ε]- 
επεπ) η Βεζασ απ ἆῑε Ταεϊπαμπιθ 
Ά]]ετ Αππτγοβεπάεπ, ᾱ. 1. ἆθβ ϱεπιεῖη- 
ΒΑΠΙΕΏ. --- ΑΙεταίῖοη ἆεβ ὃ. 

469 -- ἩὮ 4952. Η 905. ΙΤ 90. 229. 
Ὁμ στ. 4 628. Ἠῑεν 160 απ{[{α]]εη- 
4ετ Γδῖςε τοτ]πετ 8 ἘΙΠβοπεηΚκεη 
469 ἸΓεΐπεε παπι Ἄψεοκ ἀες Ττίη- 
Κεπα σαχ π]οἙῦ ετπᾶλης; νσι. γ4Τ1 {. 
-- πι ἀετεε]ρεη Βοπι]άεταπσ τΙει- 
τη] σ]εῖοπεχ Απίαηπσ 468. 464. 467. 
[Απμαπρ.] 

410 -- Ι 116. α 148. γ 899. φ 
ΦΤ1. ἐπεστέψαντο {λ]]τοι νο]. 
Ὄεχ Ύετβ βὔεμί ἆα, πο πας] ἆθτ 
Μαμ]πεις ἆῑε ΜΙκοικτᾶρο Ζαχ Π]- 
Ῥαίοη τοη πθπθπι ρε[ὔ]]{ νγεγάει 
(ΑΠβΒΡ6ΕΠΟΙΙΠΙΕΠ α 148), πορθῖ τοη 
πεπεπι σείταπΚεη ντα, να]. Ι 1Τ7. 
φ 2189, γ 9542. Ἠϊετ 166 ἆαετ Ύσοτς 
η πηπιζε]οατεη ΑπεοηϊιΙς Αη ἆεῃπ 
ποτµειρεμεπάεη απηβἰδ([δῖσ; απο] 

ς λ / / 2 3 ΄ 
ϱ δὲ φρένα τέρπετ ἀκονῶν. 

Ῥ]αιοί Ἠ]6ι πηκ]ατ, ποτ ππίετ ἄεπ 
ποῦροι υεγαεἰαπάεη αἶπᾶ, πε]οπο 1π 
4εηπ Ῥατα]]ε]εζε]]επ Ὠίεπετ Ῥεπείο]ι- 
ηθ6η, Ζππια] απ βοσ]εῖοἩ 4Τ8 κοῦ- 
ϱοι Αχαιών {ο]σί. Ώεπι μέν επῖ- 
ΕρτίοπΏ ἆάβ δέ 4Τ2. 

ΑΤ1Ι -- Ι 116. α 149. } 540. φ 
τὸ. 

4τ2. πανηµέριοι 4εηπ σ8αηζεηΠ 
ἄρτίσεπ Ταρ ῬίΒ Ζαπι ΒΟΠΠΘΠΙΠΖΕΥ- 
ραης, πε Β 986. µ 94. --- µολπῇ 
6 εβατσ. 

418 -- Χ 891. καλόν αἀτεττία], 
ψΊε φ 411, ηατ Ῥεὶ ἀείδειν. --- 
παιήονα Ἠϊει οἶπ Τοῦρ]ιοά απέ 
ΑΡροϊϊοπ αἱς ἆεπ τεζεπάεη («οἴῖ, 
της Ἠείταίηπ (ν6ι. Ἠσπιπ. ἵπ Αρο]]. 
ὅ1π), ἆ 891 εἴη Β1ερεβ]]θᾶ. Ώες 
Ύενε 166 ζα μολπῇ εἶτπ ετκ]ᾶτεπᾶετ 
ΖαεαίΖ. [Απ]παπσ.] 

4τ4. µέλποντες Ιπᾷεπιβ1θ ἆπτοὮ 
6ἄεβαηπσ {ειετίεηπ. αφ Αν πατ 
Ἠ16Υ. ἑκάεργον, τα 141, ἆεπ ΑΤ- 
πθητετ ἆθς Ὑετάετρεπε: 8ο πῖτὰ 
4ετ ἄοἳξ αἱ ἀατ Ζα τετβδμπεπᾶθ Ἠ1ες 
ππᾶ 141, αἱς ἆαι νειςδηπίο 4Τ9 Το- 
76ἶοηπεί, ἄβσεσεπ αἱβ ἆετ ἀπτοὮ 
βεἴπθ 4. θεομποβεθ Υετάετρεη εεπἀεπάθ 
ἐκηβόλος 91. 96. 110. 8τΤ0. 818. 
458, νρ]. Τὸ. 986. ὃτ. Ὀρτρεπε 
βολείπεη ἆἀῑο Ἰλοτίο οἵπο Απαρῖθ- 
Ίαπς απξ ἀ4επ πΙΚΠοπεη Ῥᾶαη, 
ψγοτΙη 4ἴθεετ ἈΝαππθ εΓβοπο]]: Μέλ- 
πετε, ὦ παῖδες, Ἐκάεργον καὶ Ἔκα- 
έργην. --- Όετ ἄοΐῦῦ Ἰιότο ἆθπ (9- 
8βησ, οἈποπ] ετ Ίετη Ῥαῖ ἆθῃ 
Ἀμμοροα. πεΏό (454), άεππ δύνα- 
σαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούειν ΤΠ 516. 

9Ἔ 
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ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ᾖλθεν, 

1. ΙΔΙΑΔΟΣ Α. 

4τῦ 

δὴ τότε κοιµήόαντο παρὰ πρυµνήσια νηός. 
ἦμος δ) ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ηώς, 

8 2 

καὶ τὀτ 
.. 2 

τοῖσιν ὃ 

οἱ δ᾽ 

2ἡ ς Δ ια) , α.. 

ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν ᾽χαιῶν 
΄ 5Ξ ΄ / 7 

ἵκμενον οὖρον ἴει ἕκάεργος ᾽ἀπόλλων. 
7 ’ στὸν στήσαντ᾽ ἀνά 8’ ἰἱστία Λευκὰ πέτασσαν' 480 

ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον. ἀμφὶ δὲ κῦμα 
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ 

ὁ 
Ρο. 2 ΄ οὐ 

αυταρ επει ϱ 

ἴαχε νηὺς ἐούσης' 
ἔθεεν κατὰ κύμα διαπρήσσουσα κέλευθον. 

ἴκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾽άχαιῶν, 
νῆα μὲν οἵ γε µέλαιναν ἐπ ἠπείροιο ἔρυσσαν 486 

ὑψοῦ ἐπὶ φαµάθοις, ὑπὸ ὃδ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν, 
αὐτοὶ δ᾽ 

) / Ν) ’ / 
ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τὲ. 

αὐτὰρ ὁ µήνιε νηυσὶ παρήµενος ὠκυπόροισιν 
διογενὴς Πηλῆος υἱός. πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς' 

2” .] 

οὔτε ποτ 

οὔτε ποτ᾽ 

416 -- ι 168. 5ὔ8. 
µ 81. τ 496. 

416 -- τ 42Τ ππᾶ µ 55. παρὰ πρ. 
ἔποῦεηπ ἆθπ Καὐοιαπεπ Πα” ἆᾱ. Ἱ. 
ἀϊἰοπίαπι Μεετερι{ετ,͵ Υσ].γ50660.ι169. 

4πτ -- ϱ 188 ππὰ ο Ἱπ ἆετ 
04γεβεο. 

418. ἀνάγοντο, {πἩτεν ααξ ἀῑθ 
πομπο 66, βἴ8οπθη 1π Ὢθθ, Ὑθ τ 
909. -- μετὰ Ὀϊ8 Αχαιῶν: νρι. 229. 
Έ, 688. 

4π9 -- β 420. ο 293. (ἀὔπβίρει 
Εαητπ]πᾶ εεπάεη Αρο]]οπ ἸἨ]6Υ, 
Αἴπεπο β 420. ο 995, ΚαΙγρΡο ε 
2608, Κίτκε 1 Τ, πι Πῖη πο] αἷ]α 
αδίδει. Ῥεχ οεἰσεπί]ε]ε ιπάφατί 
παν ΑΙο]ο8: κ 91. 

480. Υρὶ. ι πτ. 8 64. ἴστὸν στή- 
σαντο, Μοεάϊαπι: εγτ]ιο]λ{θοίθη 
«1λτεηπ) Μαβίρατπι. 
481-488 -- β 451-459. [Απ.] 
484. κατὰ στρατόν Ἰπ ἀῑθ ε- 

βεπᾶά ἆἀ46β Ἰαςσθχ5, ἆαπι Τάρο 
δεσεπᾶρετ νρ]. Μ 840. ε 441, 4η 
ἀθπ Ὀθῖπι Ίμασετ Ῥεβπά]Ιοεπθη ἴαη- 
ἀαπσαρ]αία. Ὑετβθοβ]ι[ς απβ 4Τ8. 

486 -- π 95556. Ὑσ]. ὃ 61. ἐπ᾽ 
ἠπείροιο αα{ς Παπᾶ, ϱοπεῦ ήπει- 
ρόνδε κ. 405. 458. Κτ. Μι, 68, 40, 1. 

486 -- Ἠγπιπ. Αρο]]. ΡΥΙΗ. 399. 
ὑψοῦ ἐπὶ ψαμµάθοις, ἆ. 1. 8ο ἆαίθ 

κ 186. 418. 

εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν 
ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κἢῆρ 

490 

8 ου] απξ ἀ4επ Βαπάά ἄπεη 
ταἉ{ο παλ Ὀπύενυτοϊαηρ ἀθι Β0ὔίσεη, 
ἀεππ ἀῑο {ο]ροπάςπ Ὑοτίο Ῥί8 τά- 
νυσσαν Ὀϊ]άθι ἆαπα οἶπο Ῥαταία]ς- 
ὤβολο Απθζμταἁρ, ππά θχί αὐτοὶ 
δέ 48τ Ιαν ἀθτ ορεπεαί σα νῆα 
μέν 480. Κτ. ΒΙ. 68, 41, 2. γρ]. 
ὃ 496. -- ὑπὸ δέ Αἀνοιλήαπι: ἄἃε- 
απίθγ, ππίαχ ἀαβ ΒομΙΠ. --- ἔρματα, 
νθ Β 164, Β{Π{σποπ, Βα]κεη (ΠΟΠΗ 
Ξ 410 αποἩ πο] Βίείπθ), ἀϊθ ρ8- 
τα]]ε] παν ἆθεπι Ἐίεὶ απ Ῥειάεη 
Ῥο]ζεη πίθτ ἆάβ ΒομΙβ ρεβοποῦεΠ 
πγθτάθη, ππι ἆαβ ΒΟΠΙΠ ἵπ οἶπο Εθρίθ 
Ίμαρο Ζα Ὀτίπροη ππὰ νο ἀεπι Έλι- 
Ίοηπ Ζα ῬεναμτεἨ. [Απλαπρ.] 

Ὕ, 488--580. ἡἨίε ἸΠιείε Όοπι 
Ζει» ἄειοᾶ]ηγιωπιρ υγοΥ Βιΐέο ογ]ιᾶ]έ. 

488, Ὑρ]. 491. αὐτὰρ ὁ µήνιε 
στο]]{ο {οτῇὲ, νο μπα ἀῑθ Μαΐτοτ 
451 1, βοιαίον. Ἠαΐζο. Ώαπήίς Κοητί 
4εχ ΡΙομίοτ σα 429 2ατῦοκ, ἵπάετα 
ϐ6Γ χωόµενον μτὲ. π8ς] 491 {. ἀθβ 
παίίετεπ ααθ{ζ]τῦ, Αλκης η 

489. διογενής Ὑτοη ΑοΠΙΙ τπασ 
ποςς ὦ 17. 

490. οὔτε ποτέ, ετκ]άτεπάθε ΑΑΥΠ- 
ἀθίοῃ. κπυδιάνειραν, Υβ]. 441, βοηθῦ 
παν τοῦ ἆετ Βεβ]αςμί, 

491. Ἐτείθς Ἠεπιθίο]ι - 
ΖΥ6Ι{65: νρ]. κ 486. 

206, 

ο ον. ο --- 
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1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. δτ 

αὖθι µένων, ποθέεσκε δ᾽ ἀυτήν τὲ πτόλεμόν τε. 
3.2. ο ΡΙΚΟ 3 / ’ 4 ον 
ἀλλ οτε δή ὁ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ γῶς, 

καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴδαν θεοὶ αἰὶν ἐόντες 
πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἠρχε. Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ᾽ ἐφετμέων 49δ 
παιδὸς ξοῦ, ἀλλ ἤ γ) ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης, 
7 / 2 2 / / 2 Δ 2 / 

Περίη ὃδ' ἀάνεβη µέγαν ούρανον Ουλυμπόν τε. 
Έ 2 2 ; ) ” κο 2 

εὗρεν ὃδ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἅἄτερ ἤμενον ἄλλων 
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 

” . ΄ 

καΐ ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο καὶ Λάβε γούνων 500 

σκαιῇῃ. δεξιτερῃ δ᾽ ἄρ) ὑπ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα 
Λισσοµένη προσέειπε «4ΐία ἸΚρονίωνα ἄνακτα' 
»Ζεῦ πάτερ. εἴ ποτε δή σε μετ ἀθανάτοισιν ὄνησα 
ἢ ἔπει ἢ ἔργω, τόδε µοι κρήηνον ἐέλδωρ' 

, ’ ς/ ει 2 / 2” 

τίμησὀν μοι υἱόν, ος ὤκυμορῶτατος ἄλλων 506 
” ος 2 / ” 2 2 ” 2 / 

ἔπλετ ' ἀτάρ µιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων 

499. αὖθι απ Οτζ ππὰ 8ί6]169, 
η ἀετεε]οοη Βύ9]]6, 1π β6ἴπθπι 
Ζε]ίο. -- ἁἀυτή τε πτόλεμός τε 
Βολ]ασπίταξ παπά Κτίεσρρσε- 
ἑὔταιπιθ], πο 7 828. 

498 -- ϱ 81. ἐκ τοῖο, 5οἰτάσπι, 
νθιεῦ σπτᾶοὶκ απ ας εβρτᾶςὴ 
ΑοΠΙ]]ς πηῦ Τπειία παπά ἆἱο ἀοντῖ 
405 σεσερεπεΖεΙ(ρεβΗπιπιπησ. Ώίεξθ 
Ῥετιεπαηπς 160 αΌεγ ἆπτοὶ ἆῑρ Σγῖ- 
βοπεπ Ίεπος (εερτᾶο]λ ππᾷ ἆῑε Ἠϊετ 
{ο]σεπάε Ἐνρᾶπ]απσ αἴπσεβοποθεπο 
Ἐγρίκοάς τοη ἆετ Ζατοκ{ήηταηπσ ἀοτ 
0Ἠνγβεῖβ, ἵπ πε]οἸετ ϱ5 Ναοπῦ πηά 
π]εᾶετ Τασ σεγοτάεη 166, 6αΠ7 Υει- 
ἀαη]ε]ί ππὰ στὰ αποἩἈ ἀπτεο]μ ἀῑθ 
υππαϊ(τε]ραχ ποτηετσε]μεπᾶο Βομ]]ά6- 
χαης ἆ6β στο]]επάςη ΑοἰΙ]] (488--- 
499), πε]οπο απ 491 Ε, ζατσοκψειεῖ, 
π]ομΏ σεηπῆσεπά νετπζ{ε]{, 

494, Ὑσ]. ὦ 618. 
495. ἦρχε 'ρίοηυςρ τοτχαπ) αἱβ 

ᾳετ Ὑοτπεμπηβίο. 
496. ἀνεδύσετο κῦμα ἰαπολία 

4τε ἨΓε]]ο Ὠϊπατξ, ᾱ. Ἱ. ΘΠΙΡΟΥ- 
ἰβαοπεπᾶ γετ]ε[α βἱθ ἀῑδ πορεπᾶθ 
Ἐπαι. Ὑρ]. σ 206. 

491. ἠερίη, πίαο ὅδπ. ΤΠ. ι ὅ9, 
της ἈΝαολάταοκ αη ἀἴθφεγ Ῥίε]]ο: 
πησο]Ὦ ἵπ 4ετ Μοτσεπέτᾶ]ο: να]. 
561. --- οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε, ποῖ] 
4εχ 1ρ4{εΙ ἀεβ ΟἸγπιρος ἄρει ἀῑς 
ὙΜοϊκεηπ ἵπ ἆεπ Αἴπετ επιροτταρί: 
η ἀἴεεετ Ἀζπθττεϊπεη Ηδμο πομπθη 

ἀἱο δξίετ, π]οπῦ ἴπι Ἠϊπιπιθ]: σα 
420. 

498. Ὑρι. Ε τό9. Ο 169. 9 98. 
εὐρύοπα ἆατ ποϊἑάοππετπἆθ, 

499 -- Ἡ Ττῦά. ϐΘ 8. ἀκροτάτῃ 
πορυφῇ, ΥΟΏ Ἡο 818 6Υ ΠΆΟ] ΒΘΙΠΕΥ 
Ίαησεη ΑΏηγθεεη]αῖῦ πγϊθᾶετ ἀῑε ὙΓε] 6 
ἄτετρ]ς]ςζ. 

501. σκαιῇῃ πὶίο Π πδᾶ. ὦ 490, 
δεξιτερῇ πιο Φ 490, Χ 920. ν 19Ἠ, 
ΏαοἩΏ τ 480. Κ 649, παρβζαπανιετίε 
Αά]εοίίνα. --- ὑπ ἀνθερεῶνος πἩ- 
ἴετ ἀεπι Κίπηθ Ὠθχ, πῖθο ΙΓ 8Τ9. 

502. ἄία Κρονίωνα σελὂτί οπς 
ΖΗΡΑΠΊΠΙΕΗ: τρ]. Β 9756. 

608. Ζεῦ πάτερ, πο ἸΜδηβδοἹθη 
ππᾶ δῑίετ ἆεπ Ζετπς απτεᾶεη, Ῥε- 
σεϊοἈπεί ἆῑε ραἰτιατομα]ῖδομε Κδπῖσε- 
νὔτάς, ἀἆαῑει 644. --- εἴποτε δή: 
πτ 994. 

604. Ζνεϊιες Ἠεπιϊαῖοα -- 41. 
606. τίµησον ππὰ ἠτίμησεν 50Τ 

ἵη πβομάναςΚαγο]]εγ Βίε]]απς, π]θ 
968. 9ὔ6. -- ἄλλων, αΌ]αῦ. ἄεπεᾶν, 
ψ1θ Ὀαεῖπι ΚοπιραταΏν, ἀετ εἰσεπί- 
Ἠοἳ ἆεπ Απεσαπσεραηκὲέ ἆετ Ὑετ- 
σ]εϊοπαπσ Ῥεπεϊιελπεῖ, να]. 114: ἴπι 
γετσ]εῖοι σα ἀἆεπ ἄρτίραῃ. Ἐτ. 
Ῥι. 47. 28. 6. 

06. ἔπλετο: σα 418. --- ἀτάρ µιν 
νῦν γε: Όρεισαπσ απς ἀ4ετ Βε]αξίτ- 
κοήβπ]κάοη 1πςδ ὨῬεπιοπβίταθίναπι, 
ψγοῬεῖ ἆεχ 416 επἰπνιο]κε]ζο αεάαπ]κα 
Ἱπ Ἰερπαίεπ ΑΠεἷκί ἤβρεισαησεῃ 
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ἠτίμησεν᾿ 

1. ΙΔΙΑΔΟΣ Α. 

ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 
ἀλλὰ σύ πέρ µιν τῖσον, Ὀλύμπιε µητίετα Ζεῦ, 

/ αλ. 4 /. / ” 7 Ἂ ) ὶ 

τόφρα δ ἐπὶ Τρῶεσσι τίθει κράτος, Όφρ αν «χαιο 

υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἓ τιµῇ- 
τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς, 

Θέτις δ᾽ ὡς ἤψατο γούνων, 
ὧς φάτο᾽ 

ἆλλ᾽ ἀκέων δὴν ἤστο. 

σι0 

Μ᾽ ” « / 5 ι ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυνῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις 
Δ Δ { ς / Δ / »Ρημερτὲς μὲν δή µοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον. 

ἢ ἀπόειπ, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, σ16 

ὕσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη Θεός εἰμι." 
τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

1 δὲ λοίγια ἔργ’. ὅτε μ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις 
ο. ιά 2 

Ἡρῃ. Ότ ἄν µ 

νητὰς ΖπβαπιπιεηΏιης: ἆεπι Υοη 
γοτπλεταίπ οἵηπ ΚΙΥΖ6Β Ώαδεῖη Ῥθ- 
βομΙθάεη νατ απὰ ἆἀετ ἀεβγθρεῃ 
ψιομ] αιξ αἵηπ σ]ῆε]]εμερ 1,ο8 ΑΔπ- 
αρταοἈ σεπαυί Ἠδδία, παπ αΌθχ 
γοη Αρ. Ὀδβομίιπιρεῦ 18: νρ]. Ι 495 [. 
Χ 1Το0 Β. 

σ0τ -- 5ὔ6. 
ὤ08. σύὐ περ, ἄἱ5 ορεηεαίζ 7α 

ΑρσαπΙΘΙΙΠΟΗ: Ζα 9085. Μα 4ει Ἑτ- 
πεπετιπρ ἀ4ετ ΒΙίο πασ]ιάτϊςσ]]]ο]ο 
Έππεπεταηρ ἆετ Αητεάε, πε]ο]ιθ Ἠ]6ς 
ἀἱα Μασλί παπά Ἠ/εἰδ]ιειῦ ἆθβ οἴ{εβ 
πετνοτπεβῦ, 

609. ἐπί τα τίθει Ἴερο σπα’, ᾱ. 1. 
πετ]οΙμε, νο Β 99. Ζ 567. 

610. τίσωσιν: Οοπ]. Αοτ. ἵπ {π- 
αχ. ΦΙΠη8. --- ὀφέλλωσίν τέ ἓ τιμῇ, 
παν Ἠΐθς {η ἀΐθβοτ Ἐοπβίτι]οἨ, 
ΊἨπ οτηδλοθπ ἆπτοὶ ΕἨτθη. Τ19- 
εδ αρτιοΏί Ἠ]ειτ αἱς Ῥϊθεπάο αὖ- 
β1οΠ{11ο]ι Ραῦ7 απεπιεῖη, πι ἀεπι 
µητίετα Ζεύς (508) πῖοπί νουσι- 
Ρτεί[εη, πᾶλχοπά Αοπμ]]]οας ἵπ βεῖ- 
ὨΘΥ Ααποσαπς 409 ΠΒ. Ῥοεεϊταπιῦθν 
6εβρτοσπεη Ἠαίζο. Ὑρ]. Ο 698. 

511 -- ἆἄ 401. Ε 689. 7 8549. ϐ 
484. ᾧ 4Τ8. υ 1885. Ώετ ἄταπά Εν 
Βεΐη ῬοἈγγείσεη εχρῖεὈί βἱο]ι δ18 8. 

619. ὧς, ἆθπι γονμεισελεπάεπ ὡς 
επίβρτοσοµεπᾶ, πο Ἡ 994. Τ 16. Υ 
424. Ώαβ Ὑετραπι 1860 ἵπι Τοτάετ- 
βαΐπο 6ορεηπ ἆεπ εργαιοἩ παπποϊξ- 
τε]ραχ Εηίοτ 4ἱο Ρατίικα] σεβίθ]]ζ: 
νε αἱ "ΘΙΠΠΙΔ]) σε[α[εῦ Παβία, 

ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 
ἡ δὲ καὶ αὔτως μ᾿ αἰὶν ἐν ἀθανάτοισι δεοῖσιν σ20 

Κι. Ῥι. 69, τη, 8. -- ἐμπεφυυζα, 
αἰᾳεπ{]]ο] ἠποίπρογγαοἩβου᾽ μαι 
{686 ππιβολ]]πρεπᾶ, παρ ἔχετο, 
ψθ µ 458. ι49ῦ. γουρ. Αεπ. ΠΙ 
60τ: ἵσεπαα απιρίεγαδ ϱᾳοπΙὈ18- 
απο γο]αίαπβ ᾖαεγεθαί. --- εἴρετο 
ταρῖο” Ἱπ υἱέοπάθπα 2οπ8, 1η- 
ἀθπι ϱἷθ αἵη σα) οἆ6χ "πθίπ) γει- 
Ἰωηρίο. --- δεύτερον αὖτις ΤΙΜΗ 
ΖγναΙνεη πα] νψγ]οάστ, πες Βεζαρ απ{ 
602, βοπβῦ Ίπ ἆθτ 0ἀγββοο. 

δ14, νηµερτές αἀνγετβῖα] ΖᾳΥ6χ- 
Ἰάβαῖσ:; μὲν δή Γἄτψαιαχ ἆος]: 
2α 151. 

6156. ἔπι, ᾱ. Ἱ. ο. νο 8’ 608. 
--- δέος (δέοφ), ἆ Απ]α[5 Ζατ 
ἘπχοἨί, --- ὄφρ᾽ ἐὺ εδ: τα 6 18. 

561 - 4 50. Η 4ὔ4. 

618. λοίγια ἔργα εἶπο Ἠε]]]οφ6 
ἀδβολπίολίθ, οἷπ Απθταῖ, ἆοτ 
οἶποι βαΐ γουἰχ]ν (πάθτν᾽ 5τ8), 
πη{ παομ{ο]φεπάες Αιθζησαηρ 4πγο] 
ὅτε, πε]ομος πο Π 48585 ππὰ Ρ 621 
1η αγαργζηρ]ο]ιος ποια Ξ- ἵπ 
4ες Βεζίιεπαηπσ ἆαλ[β, ἐφήσεις 
ἀαπῖῃπ Ὀτίηπρθη ως. νο. Σ 
124, Ιπίο]ρο ἀείπες Βία, ἀο οχ ᾗ 
Ζα ρε ᾶλμτοη Ὀοχεῖζβ 6Π“ΒΟΠΊΟΒΘΕΠ 190. 

619.΄Ἡρῃ ἵπ πασμάνβοκ]ίσλεν Β{ε]- 
Ίπηπς, πο ὅλδθ. ἩἨοτο π]]] Ττο]α 
πιῦρ]Ιομα6 5οἈπε]] ποταἰοτυ ΒΘΠΕΗ., 
-- ἐρέθῃσιν ἵπ {αζαχ, Βππθ, [ΑπΠ.] 

690. μαὶ αὔτως 8ποἩ 80 ΒΟΛΟΣ, 
ομπε Ῥββοπάετη Απ]αίβ: τα 198. 

κό 



; 1. ΙΔΙΑΔΟΣ Α. 99 

νεικεῖ, καί τέ μέ ος μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε, μή τι νοήσῃ 

ρη" ἐμοὶ δέ κε ταῦτα µελήσεται, ὄφρα τελέσσω. 
Ε .. ” ; 5” , . 

εἰ δ ἄγε τοι κεφαλῃ κατανεύσοµαι, Όφρα πεποίθῃς 

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε µετ ἀθανάτοισι µέγιστον 

οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν τέκμωρ᾽ 
δαῦ 

οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, Ότι κεν κεφαΛῇ κατανεύσω." 
Ξ ᾿ - ἡ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων' 

ἀμβρόσιαι ὃδ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 
Δ 2 2 2 / / ” 

πρατὺς ἄἀπ᾿᾽ ἀθανάτοιο, µέγαν ὃ 
/ 2” α / / ι 

τῶ γ΄ ὥς βουλεύσαντε διέτµαγεν 

ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. ὄδο 
ς η ἡ μὲν ἔπειτα 

εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, 
Ζεὺς δὲ ἓὸν πρὸς δῶμα. 
2 ος / ν λ η ο σῶν ἐξ ἐδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον 

691. καί τε ππερτήησ]οημ απᾶ 
ΆποἩ, τ6. αίφιε, ἆοοὶ πιεὶαῦ αἶη 
αὐβοςο]ννγλομέος παπά, 

609. μή τι: Απάετθ µή σε. 
658. Ἠρη: τα δ19. --- µελήσεται, 

"488 Μεάταπι πα Ἠϊες, 8οΠβΐ µελήσει, 
ταῖς κε: πα 197. 

604, εὖ δ᾽ ἄγε: τα 809. --- κα- 
τανεύσοµαι, παχ Ἠ]ετ πα Μεάϊαπη: 
1ο πετάς πας “πιεῖπαπι Ἡαπρίθ 
ἨεταὈπΙοΚθῃ. 

6ρῦ. Ὀετ εάαπκε ἷπ ἨῬεταρ απ 
Τποῖ1ϱ) Βιμΐο: νηµερτές κτὲ. 514. 

ὤ9θ. τέκµωρ, Εερίφείζαπᾳ, ᾱἃ 
θεπᾶλμτ. --- ἐμόν εὔπας νον 
παῖχ, πᾶλιετ Ὀεβδ πιπιῦ ἆπτο]Ἠ ὅτι μτὲ., 
εἶπ Τοαιερτοσλοπ, εἶπ Καππάσεσεβε- 
πον 11168, εἴπ ϱαὈβίαπνιοτίθς Ναπα- 
ταπι. Ἐτ. Ῥι. 48, 4, 1. --- παλιν- 
ἄγρετον "συτᾶςκ τα πεμτηθη ΑΒ 
πἹάεχταΓ]1οἩ, γοπ ἀγρεῦν, Ἀο]Ιβο] 
βίαζε αἱρεῖν: νο]. ἆᾱ 85τ. 

69Τ. πατανεύσω, ΟοΠ]. Δοχ.: σα 
664. 

628 -- Ρ 209. Ζεαβ νητᾶ ὕρετα]] 
πη]ξ βἴατ]κεη Ῥαβοβίρεπ Απροπύταπεπ 
ἀατσορίε]]{, --- ἐπί ζα νεῦσε αποιιἠέ, 
πϊηκίς στι, πὶθ π 164. φ 48Ι. Ι 
620. 

ὤ99, ἐπερρώσαντο πα]]{6η ἆατα, 
ραπ πε, Ώθ]εη σα Ὠοιάθη Ῥεῖ- 
{εη θε Ηππρίου νο. 

580. ἐλέλιξεν, ἀἱοθ Ἐοὶσε τοη 
νεῦσε: νβ]. 6 199 ππά 448. --- Ύετς. 

Θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 
οὐδέ τις ἔτλη 

ΆἈθη. ΙΧ 106. Χ 115: αὔζπιωέ, εἰ ἴο- 
ἔιοπι οιέιι ἐγεπιε[εοῖί Οἴψπυριώμ. Όετ 
1η ἄἴθεεηπ ἀταί Ύθτρεηπ Ἰεσεπάεῃ 
Απδάτασκς ἆετ ετπαθεπεπ Ώπαὴθ ππᾶ 
ΜπαολμΗὔ]]ε Ἰαῦ ΡΠεϊάἷας ἵπ βείπεπι 
ΟΙγπιρίβοπθη Ζετβ τετκὂχρετ. ἹΤῃπ 
ααΠα]]επάεπι Κοπίταευ πα ἀἴθβοι 
εγπαθεπεν ΟΠεπρατπηρ εοῖπετ σῦ(ί- 
Ἠομειπ Μα]ερίας εὐελί ἆἀῑο 515 8. 
βεἈα[βοτίε ΕπτοΏ{ τοτ Ἠετα. ΓΑπΙ.] 

Υ. 681---δτο. οέγεῖΐ 2ιοΐδολεχι Ἠεγε 
οι Ζει. 

δ8ί -- ν 459. 
682. ἅλα ἆλτο, Ἠϊαβας: πα 888, 
ὤδδ. πρὸς δῶμα, πᾶπι]ο] ἔβη, 

ἆας ζειβπιθ[ίεο] πΦ ὦλτο πα οηζ- 
Ίεππαη 166. Ἐτ, Ὦι, 69, 4, 2. Ῥια 
Ἠγομπππσ ἆαβ Ζ6ας πατ πἰομὲ πγοῖξ 
γοη ἀεπι Οτίο ἄετ Ὀπίεττεάππσ απε 
4επι Πρ{εΙ ἆθεβ ΟΊσπιρος σε]θσεῃ: 
τοι. Θ ο. Υ 5. 22. 

ὤθά, ἐξ ἐδέων τοη 1Ἠτθη 810- 
Ῥρ]ᾶἈΐσαπ, ἄθεηπη ἔδος 150 ἆθτ 11, 
απαέ πο] οἶχθια 4ετ ΘΙΐζπ εὐελμό, ἕδρη 
αΌεχ ἀθτ Ῥθ6ββε] ο]ραύῦ. {εάετ αοῦῦ 
Παΐζζο ἴπι Ο]γπιρ βεῖπο Ὀθβοπάςθτθ 
Ὑομπαπρ (6074), παπά Ίπι Ύοι- 
βατηπη]πηρβεδα]θ 5οίπθ Ῥοβοπάφτει 
ΒΙ{π. -- σφοῦ πατρὸς ἐναντίον, Ῥχο- 
Ἰαρθβο] ταῖς ἀνέσταν νετυαπάεη, 
1πάθπι 4ἱθ ἆεπι Απ{βίεπεν {ο]σεπάρ 
Βεπεριπς νοτβοἈπεβῦ. --- οὐδέ τις 
ἔτλη εἶπ αἴαρι]ετ Ὑετδβεβ]α[δ. [Απ- 
παηρ.] 



Δ0 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

σ 

μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἄπαντες. 656 

ὧς ὁ μὲν ἔνθα καθέξετ᾽ ἐπὶ θρόνου αὐδέ µιν Ἡρη 
ἠγνοίησεν ἰδοῦσ, ὅτι οἳ δυμφράσσατο βουλὰς 
ἀργυρόπεξα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 
αὐτίκα κερτοµίοισι «4ΐία Κρονίωνα προσηύδα᾽ 

ωτίς δὴ αὖ τοι, δολομῆτα, Θεῶν συμφράσσατο βουλάς; 540 

αὐεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντα 
, / / α 

κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν 
2 / / / 

οὐδέ τί πῶ µοι 

πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος, ὅττι νοήσῃς. 

τὴν ὃδ) ἡμείβετ 

εἰδήσειν' 
ἀλλ᾽ ὃν μέν κ᾿ 

ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε' 
Ίρη. μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους 

/ 2 2 

χαλεποί τοι ἔσοντ 

546 

ἀλόχω περ ἐούσῃ. 
2 λ 2 / 2” / 
ἐπιεικὲς ἀκουέμεν., οὐ τις ἔπειτα 

2” ν / / ᾽ Ἴ 2/ 2 2 / . 

ούτε δεῶν πρὀτερος τὸν γ εἴσεται ουὐτ ἀνθρωπων 

ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι, 
µή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μηδὲ µετάλλα.« 

ὄ8δ. Ἐταίθι Ἠεπιϊδίῖοα -- Χ 2ὔ09. 
ὠντίοι ἔσταν ἱταῖθη 1Ἠπι ϱπῖ- 
6οσεπ. Κτ. Ρι. ὅἹ, ὅ, 2. ὍΌϊο 
Ἐλτατοπίβρεσπειραηρ 180 πης Ώθβοπ- 
ἀθετεπι Ναολμάτασὶς πεσαδῖν ππὰ ϱρο- 
βἰθῖν Βπβρεἀτήοχκό. Ύρι. Ο 86. 

ὄδθ6. ἐνθα 4ο τῇ παῖζ ἀἆθτ πᾶΠετεΠ 
Ῥεβπιπιπηρ, ἐπὶ Θρόνου. -- οὐδέ 
µιν 7. ἠγνοίησεν παπά βἷθ οτ]καπηῦθ 
1πη νοἩ]’, ᾱ. Ἱ. απᾶᾷ 4ἲθ πιοτκ{θ 
ϐ6 {μπι ψοΕ] απ, μέν απΙΣ1ρΙ6Ι- 
ἴ65 ΟΡ]εκέ: τα Β 409. 

69τ. Ἐτείθ ἨεπιϊβίοὮ -- ε Τη. 
ἰδοῦσα ἀπ βἰε “1π) βα]. 

698. ἁλίοιο γέροντος ἈΝετεπε: Ζα 
968. 

ὔδ9. αὐτίκα ομπο δέ, 1]αρρ. Κτ, 
Ρι. 59, 1, ὃ. --- κερτοµίοισι (κείρω, 
τέμνω) ϱο]ιαγ[αο]ηθίάθπιά,, Ἠροτίτα - 
ρεη: βροθίεπἁ, εαυβ{ωπήνίοτίος 
Νεισαπη, 

ὔ40 -- ὃ 462. τίς δὴ αὖ 'ψθτ 
ἀοοῖῦ πΙεάςτ) πι Τοπο ἆθςβ Ὅπ- 
π]]επβ: Ζα 209, απο σα 840. 

δ41. αὐεί, θοροπραίς οὐδέ τί πω, 
π]θ ππησεΚο]λεί 1068. --- ἐόντα, 
ΠΏΟἨ τοέ ἄετ Αοοπεαίν, πεῖ] ἀ49Υ 
1ημα]{ 46β Ῥατβιατρς σα ἀοτ ἴπι Ίπ- 
ΒπΙν δικαζέµεν δπίλα]ίοποη Ὑου- 
βἴθ]]απσ σοι ὅτε, 

ὔ4λ,. πρυπτάδια φρον. δικαξέµεν 

σσο 

Ἡσο]πι]1ο]]καΙίεη Ζα Ῥοάθπ]κθη 
παπά σα θηὐβολοε]άθη: νρ]. Θ4504, 

648. 
41ο]. γη] ἨΘΡΘΙΡΘΙΒΡΒΟΠ: 
νρ]. 928. --- νοήσῃς, Οοπ],: σα 604. 

ὔ4ὔ. μὴ δή: τα 181. --- μύθους, 
ᾱ. Ἱ, ἀεἀάαπ]κος, Βθβο]μ]ῆβθθ, πο Λ 
445. 

ὤ4θ. χαλεποί τοι ἔσονται, Ἠηῦπι- 
ο] εἰδέναι, Ῥοτβῦπ]σοπο Κοπβύτι]- 
Ώοη πο Υ 181. Φ 482, πο ντ ππ- 
Ῥογαῦπ]ΙοἩ Αρτθοµεῃ. Ζαπι ἄοάκη- 
Κθι 1 441 Π. 

δ4π. ὃν (μῦθον) μέν κ ἐπιεικές, 
πᾶπη]ο] ᾖ, πῖθ Ε 451. 5 976. Κ;, 
Ρι. 69, 1, 4. --- ἀπουέμεν, πα πἩ- 
μοβ τηπαὕθτα Φπ]Ώ]ο]κέ τινά. --- ἔπειτα 
ἀατππ, νθῖ] ἆετ τε]αίνο Ὑοτάργβαῦα 
Ἡγρο[ἡεβίκοἩ 10. 

ὤσο. Βύ ἆεπ ἨΝαομβαίᾳ ἆἄθπι 
γοτάετραί7 επίαρτεο]ιεπὰ α]ροππεῖα 
Ζα Ἠα]ίθυ, ἄροτερτιηρύ Ζεις 1π βεῖ- 
Ὠ6Υ Βστοσαυρ 4εη αἱ]ρεπιθίπει (θ- 
ἀαηκεη απᾶ πιαομΏ βορ]οίομ ἀῑθ 
Απηποπάαης εαπξ ἀθη γοιΠεσοπάθα 
Ἐα]]: ταῦτα Ὀεσ]εμῦ αἶοῖ απ Ηετθβ 
Έταρο 640. Ἀππ]ϊομθρ σα Σ 298--- 
29ὔ. ἕ 197. 386--58Π. -- ἕκαστα 
διείρεσθαι Ίπι Άτσοι ἄὈοχίχίιεΏεπες 
Απδάτισις: αἱ] παπά Ἰεάθε, 8118 
ο] {ἄν Βθᾶσο]κ αὈίτασεῃ. 

πρόφρων ᾖτέτληκας Ἰ88ῦ. 

πο ο χι 

--ς 
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τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη' 
»αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μύθον ἔειπες. 
καὶ Λίην σε πάρος γ᾿ οὔτ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ, 
ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράξεαι, σσ ἐθέλῃσθα. 
νῦν ὃδ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, µή σε παρείπῃ 565 

ἀργυρόπεξα Θέτις, Δυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος᾽ 
ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ Λάβε γούνων' 

τῇ σ) ὀίω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς ᾽άχιλῆα 
τιµήσεις, ὀλέσεις δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾽άχαιῶν." 

8 ει) 2 / / / αι Ἡ 

τὴν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερετα Ζευς ὅθ0 

»δαιμονύῃ, αὐεὶ μὲν ὀέεαι, οὐδέ σε Λλήθω, 
πρῆξαι ὃδ᾽ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ ἀπὸ θυμοῦ 

ο. 2 κ ο . λ / Δ ο 2/ 
μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι' τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. 

εὖ δ᾽ οὕτω τοῦτ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. 

561 -- ἆ 50. Π 4599. Σ 960. Υ 909. 
βοῶπις ἀῑε ε]ετᾶτρίρε, Ῥεβεπί 
β1οἩ αα{ ἀῑο ἀτδ[βε παπά πια]εδίἈδῖδο]θ 
ΈἩτπ]οθ 1Πτογ σ]ᾶἈππεπάεηπ Απρεῃ. 

ὄδο-- 4395. 6 462. 5 990. Π 440. 
Σ 961. ποῖον βἴθ]ί ἵῃπ ἀϊθεετι Απβ- 
τα ἀετ Ψετπαπάεταηπς Ῥτλαϊκαῦῖν. 

668. καὶ Λίην: 1οἩ Ίαρε ]8 8ποἩ 
οἵο, --- πάρος πῦ ἀαεπι Ῥτᾶδεης 
σβοπβ{”, -- οὔτε πηπᾷ οὔτε Ὀεῖ νετ- 
νιππάίεη ῬεστίΠεη πιαοΏί ἀῑο Ώεᾶε 
επιρμαΏβοἩ.. [Απῃαημ.] 

564, ὥσσ᾽ ἐθέ]ῃσθα: ἀει Κοπ]πηζ- 
αν (αποἩ πς κέ) πι. Πθ]ανεαίσο 
πεΏθπ ἆθπι Ἐτάρεης ἄετ ππΙοάετΠο]- 
ἴεη Ἠαπά]απρ πι Ἡατπρίβαίσε, επῖ- 
αρτεσπεπά ἀεπι Ορία[ῖν ἵπι Νερεπ- 
βαΐπε περεηπ ἄεπι 1{ογανεη ΊπΙρε- 
{ού ἴπι Ἠατπρίραίσε: νρ]. 918. 280. 
6485. Ε παπ. Μ48. Ο 491. Τ' 2606. 

ὤσδ Ἡ, ΝαοἈ ἆθτ σϊεπι]οὮ Ῥατ- 
βομεπ Αὐίοτήσαηπρ ἀπτοὮ Ζεπβ (646 
---550) βρϊθΙ6 Ἠοτα παπι οἴπεπ Τταπιρ{ 
Ώβς] ἆθπι απάθετη σεσεη ἀεπβε]θεη 
8315, Ἰπάθπι εἶθ ΊἨτη σεϊσί, ἆα[β 5ἷθ 
πΙοΏῦ παχ ο Ῥοαταῦπ]ολ]κεῖς, πνο- 
π8Ο] Αἱθ ποοιἈ 640 {τασίε, 5εΏτ 
νο] Κοππῖ (666 Ε.), δοπάθτη αποἩ 
ἀἱο Βιίο ἀἆετβε]Όεῃπ (6531), ἀῑθ Ζτ- 
βασο ἆες Ζεια8 (668) ππᾶ ἀἆετεῃ Τη- 
Ἠα]ε (659). 

506. Ἐταίθς Ἡοπιϊα[ῖο]ι -- Σ 261. 
ω 958. Ὑρ]. Ι 244. Κ 698. παρείπῃ 
ἀπτο]ὶ Ζατεάεη ἄρεττεάεῦ πα06ε: 
8]9ο Βθβοτσηῖς πθρεηπ 6ἶπθβ Ῥεταῖῖβ 

εἰπσεἰτείεπεη ΕαΚίαπ1Β, πο ε 900 
ἄετ ΙπαΙκαξῖν ἀεξ Αοτ. βὔεΏί, ἆοοῖ 
ν6]. ν 316. ω 491. [Απῃ.] 

566 -- 558. 

ὅδπ. ἠερίη: πα 491. -- σοέ γε, 
Ῥεϊοπῦ ἵπ Βεζϊῖεπαπσ βαξ σέ ὅδδ. 

668. ἐτήτυμον νοατλαέξ, παγεί- 
Ἰάβείσ, παπνοατυτᾶσπ]1οἳ, νσ]. 614 
ππᾷ 6ρ6. -- ὡς 'ἀα[ςε᾽. [Απμαπς,] 

ὄδθ. τιµήσεις, ὀλέσεις, ΙΚκοἰπσιάρηῦθ 
Ἠαπά]απσον Ἱπ οΠιακςββοπετ ῥῬήε]- 
Ίπηπσ: τα 8906. Ι 118. 

561. δαιµονίη Ἠετ οἶπα: ἅτ 
αχσας ΊἩΝ 61 Ὦ. -- αἰεὶ μὲν ὀίεαι 
ΙπΙΊηςΘΥ Ἠπδῦ ἆπ π8β Ζι ΘΏΠΕΗ: 
εἵη Απβάτιοικ ἀ4ε8 Αχτσθτβ Ὑεσθη 
668 ἔ --- οὐδέ σε Λήθω -- Ὢ 648, 
ᾱ. 1. ππά πΙολῦ ]ββοεῦ πα παῖο] απβ 
4επ Αισεή. 

ὄθο -- β 191. ἔμπης σ]αΙς]- 
ποἩ]. -- ἀπὸ θυμοῦ “οπίξετηὔ 
τοπι Ηειχεπ’, επ{{τοπιᾶ οί. Ώανοῃτ 
ἀποθύμιος Ἑ 261. ὙΕΙ. Ὁ 5ος. 

66δ. τό Ὦϊ8 ἔσται, πίθ 926. καὶ 
ῥίγιον, 8ἱ5 πας ]εῦσίε ἀεῖπεα Ὀππιαῦ 
ειτερΏ. 

664. εὖ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστίν 188 
ἀἱο ΒερΙκ αα{ ὅδδ Β. Ζετε 10 ἅκ- 
σετ]]οἩ, ἀαί8 ετ επἰἀθοκέ 166, απᾶ 
πιβοΏῦ βθἶπεπι Ατσοεγ ἀατῆρει Τατ 
Ἱπ αἴπεπι ΜαοἩύκρτασἩ οσἱσ υοἷο δῖο 
ἴμθεο οἆςτ παοάθτη αγ Μεῖ εδί ποίγε 
Όοπι ρἰαἰδίν. --- μέλλει: 2α Β 116. 
-- φίλον εἶναι Ὀε]1αῦεῃ. 
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ἆλλ᾽ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῶ δ᾽ ἐπιπείθεο µύθω, 

1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

566 

μή νύ τοι οὐ κ μκώκ, ὅσοι Θεοί εἰσ᾽ ἕν ουν 

ἄσσον ἰόνθ). ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω." 

ὧς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Μρη, 

καί ῥ) ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμφασα φίλον κηρ. 
ὤχθησαν δ ἀνὰ δῶμα «4ιὸς θεοὶ Οὐρανίωνες' στο 

τοῖσιν ὃ) Μφαιστος κλυτοτέχνης ἠρχ ἀγορεύειν, 
μητρὶ φίλῃ ἐπὶ ἦρα φέρων, Λευκωλένω Ἡρῃ! 

5 Δ / μ] 92 ΑΜ να. / 
μή δὲ Λοίγια ἔργα τάδ᾽ ἔσσεται οὐδ ἔτ ἀνεκτά, 
εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

2 ν 

ἐν δὲ Δεοῖσι κολωὸν ἐλαύνετον' οὐδέ τι δαιτὸς 5Τὅ 

ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χεφείονα νικᾷ. 
μηερὶ δ) ἐγὼ αρώρημε, καὶ αὐτῇ περ νοξούσῃ, 

πατρὶ φίλω ἐπὶ ἦρα φέρειν 4ιί, ὄφρα μὴ αὖτε 

νεικείῃσι πατήρ, σὺν ὃδ᾽ ἥμιν δαῖτα ταράξῃ. 

666. Τα. 4 419. 
506. Ἐτείερ Ἠεπιϊκίῖοι - 28, 

ΖΥθίίθ -- Ε 817. 6 451. µή νυ: 7α 
98, ἀτο]λεπά. --- οὐ σελδτί παχ 7α 
χραίσµωσι, πίθ 28, Ἠ]ετ αδετ -ξ αἲ- 
πΘΏΤΘΠΗ. 

667. σσον ἐόνθ', ἆᾱ. 1. ἰόντα γῖθ 
Χ9Ρθ, ἀεπ παοκοπιπθεπάθη, ἀ4επ 
αηρτεϊζεπάθη, εἶπ Κοπκτείετ Β0ε]]- 
νοτίτείετ ἆθβ α]ρεπιείπετη Βερτίββ 
«Απστιῇ2 οἆεχ "Ὑετάετβρεπ’, η8ΟἩ 
Απαοαίο γοη χραισμεῖν τινέ τι Η 
144. 4 190. Υ 996. --- ὅτε κεν Ἠ]8 
ἐφείω ο. Ετ]κ]ᾶταπρ ζα ἆσσον 
ἰόντα, πῖο 5 ὕ99. Τ' 188. 98Ί. 
969, ποὺοί ὅτε ἀϊε 1π ἰόντα 6ε- 
εοἰσίο ΒήΜπαβίοι πᾶλοτ ροβομτοίρέ; 
Κοπ]απκν ἵπ {αι ΒΙΠηθ; 21Πι 
θά Ἀηθη ὅθθ, Ο 16 Β. 164. [ΑΔη- 
μαηνρ.] 

Φ68. ὂρι. Ο 84 απᾷ τα 88. 
ὤθ9. ἐπιγνάμψασα: σα Β 14. Ι 

614, εἷε ῬδεΖγαησ ἆ.β ποσὮ ΙΠΙΠΙΘΓ 
σα Ἰγιάθγνίαπα Ρεπεϊσίο Ηει”. 

ὕτο -- 0 101. ἀνὰ δῶμα, ἀπχο}Ἠ 
:. 4εηπ δα] Ἠϊπ. --- Οὐρανίωνες 41ο 
ἨΙπαπιε]βΏεπγοππας, νψ1θ βοπηεῦ 
ἐπουρώνιοι, 

Υ. 6τ1---611. ΠΗερ]ᾶδίος υεγβό]νηέ 
αἱε αἰγεἰίεπᾶενι Είεγπ. 

στι. Ῥιο ετρθ{α]ίοηο Ῥδγβοῃ ἆθβ 
Ἠερ]ᾶείοι αἱ Μιυπάβολεπ]ς 186 οἶπ- 
Ρε{ά τί, ππι παςἩ ἆθπι Ζψιεῦ ἵπ 4θτ 

δξογναγεαπηπι]αηπσ Ἅοἶἴπο Ἠθίδθτθ 
ΒΗΙΠΙΠαΩς παπά Ὑδγεῦμπαπρ Ἠογρεί- 
21ΓἤἨτθῃ. 

ὅτο. ἐπὶ Ζα φέρων πηῖ ἄθπι Α.Ο. 
ἦρα Βνν ἄπβολμζθβ ἀατῦτίηροπα ἆ. 1. 
θωιδέ εγυγαϊβοπᾶ, νη]]{αμτοπά. 

6τδ. Ἐπτειε Ἡοπιβς]ὰ -- σ18, 
τάδε 161. --- οὐδ᾽ ἔτ ἀνεκτά: σα 
Ἡ 90π. Ι 164. 

δτ4. εἰὖ δή θἰφιϊᾶεπι Ίαπι, ἀἃ ]α, 
πο 61. -- ἕνεκα Δνητῶν: νρι. 6 
40τ. ὦ 405 Β., 

δτῦ. κολῳὸν ἐλαύνετον "εἵπ ἄ69- 
κτοῖβοα νο]]{ἤμτεί) ἆπτοι Ἠι- 
ἀθτπάο Ἠεάο παπά ἄεσεητεᾷο, 

ὅτθ -- σ 404. τὰ χερείονα ἆ38β 
πθβ ἆθβ βοΏ]ασηίθτο 1848: 1η 80]- 
πει εσοπεᾶἈίσεη Ἠαΐ ἀαβ Ώεπιοι- 
βἰταῦῖν οἶπεο ἄπη]σομθ απββοποϊἀθπάθ 
παπά ΠἩετνοτπερεπάο Ὑίτκαης, γίθ 
ἀἱο Ὀπικομταίθαηπςσ οἴπθ Βορτητα 
ἀατο]Ἀ εἴπεηῃ Πε]αανβαῦσ, νρ]. 106: 
ϱ 416. σ229. Κ 28π. θπιειπό 186 
4ετ Ζψιεῦ. 

δτΊ. καὶ αὐτῇ περ ν., 6ἴΠπθ Ἠοπιθ- 
τβδοᾳπα ἘαἰηπεῖΙς ἆατ Ἠθάς, παῖςν ἀθχ 
ΠΗΔΏ Α6ΊΠπθ6η εἴρεπεπ Παῦ Ετ π- 
πὔσ οτκ]ᾶτο: Ζα 191. 

ὅτ8. [Απβαπρ.] 
δτο, σύν 2Π58ΠΙΠΙΘΠ, ᾱ.1. ππίοθυ 

οἵπαπάςος, 7ᾳ ταράξῃ., νο ϐ 86. 
Υρ]. 4 969, -- ἥμιν, νο 141. 

ο τ 

η 
η] 

ον πώς 
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εἴ περ γάρ κ᾿ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητῆς 580 

ἐξ ἐδέων στυφελίξαι' ὁ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. 
ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν' 

εαν ον ΚΟ, 7 32 ΄ 2/ εά ές 
αὐτίκ ἔπειδ΄ ἵλαος Ολύμπιος ἔσσεται Ίμιν. 

ς δι 9 2 . / 2 / 
ὥς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 

μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει, καί µιν προσέειπεν᾿ δδῦ 

μτέτλαθι, µῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο κηδοµένη περ, 
µή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 

Θεινομένην᾿ τότε ὃ᾽ οὔ τι δυνήσοµαι ἀχνύμενός περ 
χραισμεῖν' ἀργαλέος γὰρ Ολύμπιος ἀντιφέρεσθαι. 

ἤδη γάρ µε καὶ ἄλλοτ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 690 
ῥῖψε ποδὸς τεταγὼῶν ἀπὸ βηλοῦ ΔΒεσπεσίοιο. 
πᾶν ὃδ᾽ ἦμαρ φερόµην, ἅμα δ᾽ ἠελίω καταδύντι 

, 2 / 21 ολ) Δ αι.» 
κάππεσον ἐν γμνω, ὀλίγος δ ἔτι Όυμος ἐἔνηεν' 

ἔνθα µε Σίντιε ἄνδρες ἄφαρ κοµίόαντο πεσόντα.! 
Έ / 
ὥς «φατο, 

680. εἴ περ ΨΥΕΏἨΠ ΔΠά4ΘΙΒ ΠΤΣ, 
--- ἐθέλῃσιν: ἀἄῑε Ῥτλαϊκαῦ 18ΐῦ τα]ῦ 
Ἱαο]λάταοκ ἄθπι ΒαΏ]ε]κῦ Υοταησθ- 
βἰα]]ζ, Ὀλύμπιος ἄστερ. (-- 609. κ 
20) Ἄλον 5ἰα[έ πατήρ (6τ9) Ζαχ Βε- 
26ἱπηπηπσ βεῖπεγ ετπαρεπεη Μας]Ἡζ. 

681. ἐξ ἐδέων: τα ὅδ4. --- Ναοὶ 
στυφελίξαι Αγροβίορθ8θ : ἆθ5 ΝαοΠ- 
βαΐσθς “ο Κδηη εχ 6β), ποχθι[ ἀ4θΥ 
{ο]σεπᾶο Βαΐπ παν γάρ Ζα ῬεβίθἈθπ 
186: σα ὦ 567. Ντ. Ρι. 6ὅ, ὅ, 4. 

682. Ἐταίες Ἠεπι]ββίοἨ --- ῳ ττι. 
689. Ααγπάείοπ παοἩ ἆθπι εἴπεῃ 

γοχάεχβαῖσ τετείεπάεη Ππροεγαδίν 
πθ 908. ἴλαος, πατ Ἠῖε6ι πας ϱθ6- 
ἀελπίει ΜΙ10{εἱβ1]0ο9. 

84. ἀμφικύπελιον Ώορροί- 
Ῥθδσπετ: 2πεὶ παν ἀ4ετ Βα818, γ]θ 
ἀἱο ἱᾶβει οἴποτ ΒαπάσΏτ, απ θἵτπ- 
Ἀπάεν σε(ῆρίο Βεε]λοτ. 

δ8δ. αι. 441. 
ὅ86 --- Ε 982. Ὑρ]. Η 110. ἀνά- 

σχεοπα]{οεάίσομ ατα [τος], Υογ]ετο 
π]εηὲξ ἀῑθ Έαδεπης. -- κηδοµένη περ 
πο Ε) ὅδ3, 6 104. σ 118. 

687. µή: τα 4 398. -- φίλην περ 
ἐοῦσαν, η]οἩ6 οηθβΒΙΥ, 5οπάθιῃ 
ψῖθ 151. -- ἐν ὀφθαλμοῖσιν 1πα Β6- 
τοῖοἩ ει Απσεπ, Υοχ Απσθῃ. --- 
ἴδωμαι, Μοάϊαπη: 86116. Πὰ Ἡ Γ8. 

µείδήησεν δὲ Θεά, Λευκώλενος Ἡρη, 59ὔ 

ὔδ8. Ὑρι. 241. 
689. ,χραισμεῖν: σα 249. --- άργα: 

λέος γάρ πτὲ., ρεγβὑπ]ῖομε Μοηδίτακ- 
Ποπ πο 646. 6. ὦ 482. ὃ 99τ- 
Κτ. ΡΙ. 66, 8, 9. 

590. Ετρίθι Ἡοπαϊκθίοα -- 249. 
δ91. τεταγών, τοάαρ]1λ]ετζες Αος. 

--- ἀπὸ βηλοῦ νοη ἀ4ετ Βομπε]]α 
46 Οσπιροβ, πε Ο 28. -- Φεσπε- 
σίοιο ἆθτ ροπἀ]]ρεῃ. 

699, πᾶν ὃ᾽ ἦμαρ, Ἠῖθ πανηµέριοι 
412 σερασῦ: νσ]. 601. -- Ἀπεῖρεε 
ἨοιιεΙοῦ --- 3 910. Τ 907. π 806. 

698. φερόµην, ἆθππ ἆει 8 0- 
βοΏ]Ιε[δεηάθ ΑΟΓ. κώππεσον. -- ἐν 
4ήμνω: ναι. 8 3285. 394. ΠΕΠΙΠΟΒ 
ρα]ς αἱ αἵπ Ἠπ]απᾶ ἀ4ε5 Ηερμᾶείομ, 
πγοσα ἀοτ {εαεγβρεἰεπάθ Βετρ Μοαγ- 
ομ]οβ ἀεπ Απ]µ[β σεσεῴεπ Ἠαζίε, 
πηθιγοἩ] βίο ἀἱο Ὑγετκείαδίο ἆθβ 
6οἵ{6Β Ῥο6ι Ποπιογ απ ἀεπι ΟΙΥΠΙΡΟΒ 
Ῥείαπά. --- θυμός απίπια. 

694, Ἅ«Σίντιες ἄνδρες Ὑ8τθη ἀῑθ 
εγείο Βενῦ]κεταπσ ἆ4ετ 186], πΒοΙ 
1ῃτθπι Ναπιεη (γοη σίνοµαι) «πλ )θ- 
ΥΙ80Π6) ΕΘΙ8ΡΡ6ΕΣ, ἀῑα αας Τητακίεη 
εἰππγαπάετίεν. --- ἄφαρ πας Βοθσασ 
θη{ πεσόντα: σα 849. Ὑρι. Π 908. 
κοµίσαντο Ἀοῦθεπ Εὔτβδοτσ]ίο] 
αα{, 

696 -- ὅ 454. Τα. Ἡ 992. 
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µειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. 
αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄλλοισι δεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν 

οὐνοχόει γλυκὺ νέκταρ, ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων. 
ἄσβεστος ὃδ᾽ ἄρ) ἐνῶρτο γέλως µακάρεσσι δεοῖσιν, 
ὡς ἴδον Ὥφαιστον διὰ δώµατα ποιπνύοντα. 

ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, 
οὐ μὲν φόρµιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ ᾽άπόλλων, 
ἸΜουσάων 8’, αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλ[. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ Λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 
οἳ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἰκόνδε ἕκαστος, 
ἦχι ἑκάστω δῶμα περικλυτὸς ἄμφιγυήεις 
Ἴφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν᾿ 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν Λλέχος Πι Ὀλύμπιος ἀστεροπητής, 

596. µειδήσασα ππιπιξ µείδησεν 
59ὔ -- Ὀδσαηπη Ζζα ]ᾶολμε]τῃ απῇ, 
ἄαμεχ ἀεπι βΙπηθ παςΗΞΞ]ἄ οπο]π ἀ. 
--- παιδός αὈ]αῖ. ἀοπείν τοπ 
11χ6πι Β0ἨἨΘ), ΥΟη ἐδέξατο αὖ- 
Ἠᾶηρὶίᾳ, πο Ἡ 400. 1 685. Ἐ 909. 
ϱ 906. Κιτ. ΤΙ, 47, 14, ὃ. 

ὅ9π. ἐνδέξια, πε Ἡ 184. ρ 566, 
τθοΏ{βΏΙπ, πΒΕἩ βἰεπεπάοι ΜΙΐΐ6, 
4ει σαύεπ ὙΥοτρεάειίαπσ Ἠθρεη. 

698. οὐνοχόει τηῖξ νέκταρ γετΏιπ- 
ἄεᾳπ, πο ὤ 8, απαϊος βουκολεῖν 
ἵππους Ύ 351, αεάίβσατε παυςΒ, 
'ρο]άεπεε Ἠιίεῖεεπ᾽, --- νέκταρ, 
4ετ ἀδίζετψεϊῖηπ, γοη τοίπει Έατθα, 
νητὰ πὶθ απἀθτεγ Ὦ/δῖτῃ ταῖς Ἰαβ8ετ 
βεπιϊδομί σείιπκεη: Τ' 898. ε 98. Ἡ. 
Ἰπ Ὑεη. 207. -- ἀφύσσων, ψῖθ ι 9, 
το εἶπες Ἐαηπο: Ἰθτα νο Ρατ. 
Ἐτᾶβ. [Αηπαπρ.] 

998 --- ὢ 526. 

600. δώματα 'Ῥα]αςῦ» Πῖετ βροοἴς]]: 
Βα.]. -- ποιπνύοντα, τπτ τσ] 
πνυ αἱ τεάαρ]Ι2Ιετίο Έογπι γοη 
πνεύω Ξ- πνέω 56ΏπαΆ{ΘηΏ, τοπι 
Ὠείοεα Αἰεπικοπδρίοη, Κθδιςπθη, 
Γἰοα ο τὶς αὈπιῆπαν». (ε]ᾶσλίος 
επ{φίαπἁ, πγεῖ] ἀετ ροεεμᾶ [ασ ππι- 
Ῥετ ἨΠππιρθ]ηάε Ἡερηᾶθίορ αἱ 
ΜαπάβοπεπκΚ αἴπεη στ είαχκεη (οθ- 
βεπβαῖα Ὀϊ]άείε ζα Ἠεῦο οἆεχ ἄαπγ- 
πηθᾷθεθ οετ Ηθιπιθβ, ἀῑθ βοπβὲ ἆ.β 
Βομεπκεπαπιῦ Ζα γοχγα]ίεπ ρβερίεη. 

601 Ξ ι 161. ὤδθ. κ 188. 416. µ 
29. τ 424. Ὑρ]. Τ' 162. ο π18. 

6025, Ζτ 408. 

608. οὐ μέν, ᾱ. 1. οὐ µήν: Ζα 164. 
-- φόρμιγγος: Όμπο ἀῑθ Ιμαῖθι πα 
Ἠϊπιπι]Ιβοποηπ βαα], 180 ἀῑε Ἐτοεπάφ 
Ροπιθίη αποἩ ὈὨοεῖπι ΝοεἰκίαγπιβΗ]”: 
Βομ]]]θς: νρ]. 9 99 φόρμιγγός 8’, 
ἢ δαιτὶ συνήορός ἐστι Δαλείῃ παν 
α 1609. --- ἔχε Ἰαπάπαρίε, αρῖιοε]ίο, 
νγῖθ 6 65. [Αππαπρ.] 

604, ἀμειβόμεναι --- καλῇ -- ω θ0. 
Ζππι Βρὶε] ἀ4θεβ ΑΡο]]ο Αἴηρθη ἀῑθ 
Μπβεη αὈγοασ]θαθ]πά, οἰπαπάθ 
αὐ]δφεπᾶ, νο ἀἱθ Ἠλμαρβοάεπ Ὀοαῖ 
ἀθπ Εοεἰρερᾶηρεῃ. Ὑαυσ. Εε]. 11 σ9: 
ζαπιαπί α1Τθτηα 0βπιθη8θ’. ΓΕΑ 1ὓ 
Αη. ορῖεοπεπ θεαησ Ζα 4δεπκοεῃ, ἆθτ 
{πεοροπίβοπθ παπά απάἆθτο (ὔ[δεγ- 
πιγίμεη Ῥοεπαπάε]ίο. 

606. αὐτάρ επιβρτίομξ ἄθπι μέν 
601. ---Λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, Ἡ 61β- 
βοἩ]α{Β πο Ε 120. Θ 485, 

606 -- α 494. γ 996. η 999. ν 1Τ, 
Ἀποη Ὁ 68, 

607. ἀμφιγυήεις (ἀμφί ππᾷ γυζον) 
μἰγίππφιε αφι[ίθιιβ θγασ]ιῖς ἐπδίγισίις, 
46γ ατπικτᾶ{έάσο Μεϊείον. 

608 -- Ύ19. ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν 
Ξ-- Σ 980. 482. η 93, παῖῦ Καπεί- 
βἰηπίσεπ «(θδάκηκεη, πιτ του 
Ηερηᾶείοε, 
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”, , δα [ο] 3 ” νοκ 5 
ἔνθα παρος κοιµαῦθ’΄, ὀτὲ µιν γλυκυς ύπνος ἵκανοι 610 

ἔνθα καθεῦδ᾽ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἡρη. 

ΤΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

” / 

Όνειρος. διάπειρα. 
/ Ἂ / .” 

Βοιῶτεια ή κατάλογος νεῶν. 

ἄλλοι μέν ῥα Δεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 
εὖδον παννύχιοι, 4ΐα δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυµος ὕπνος, 

ἀλλ᾽ ὃ γε µερµήριξε κατὰ φρένα, ὡς ᾽άχιλῆα 
/ 2. / λ / να. μ . μα 

τιµηση, η δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ἀχαιῶν. 

δε δέ οἳ κατὰ δυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, ὄ 
πέµψαι ἐπ᾽ ᾽ἄτρεϊδῃ ᾽ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον. 

610 Ξ τ489. 
611. καθεῦδε Β6Ἠ 116, νο 6676. 

Ί 668 εὖδε. Ὑβ]. τ δ0. --- ἀναβάς, 
τοπι Βθβίείσεη ἀας5 Βεΐδες πατ Ἠ1εχ, 
πποταας τηΒΠ πἰσἸό Αιξ 6ἶπο Ώθβοπ” 
ἄετο Ἠδμο ἀθε άρει 5οβ]είδεπ 
ἀατε. -- παρὰ δέ Αἀγετρίαπι: ἆα- 
πθῦοαπ, πθβεπ 1ηπῃ. -- χρυσόθρονος 
ατα σο]άἑμτοποπᾶθ, νι] ἆθτ 
Βεββε] ἆεχτ Ἠετο τοπ (ο]ά πατ. 
[Απμαπς.] 

Β. 

Ὄϊθβενγ ϐθεαπσ Κπᾶρ[ Ἱπ ἆοατ 
Τταππηβεπάαησ π ἆεηπ ΕΓ8ἴΘΠ 
(6εεαησ απ, Ἱπάθτη Ζ6ᾳ5 ἁαπηῦ Απ- 
αἴαὶς πιπολί, 5εῖη ἆετ ΤΠεβι σο- 
ρεῦεπθρ Ύ6γβρτεοπεη απβζια{ἤμτοῃ. 
Ῥιε ἀαάπτοὮα Ῥεαυβιομάσίεο Ἠετρεί- 
ΓήηΏταπσ εἶπει Γῆχ ἆῑδ Αομᾶεν ππ- 
ο]ϊε]κ]οπεπ Καπαρίες π]τά αὖετ 7α- 
πΏελεῦ ἀπτοιἈ ἄἷῑε Ὑεταπομπαησ 
465 Ἠεετες τεγζῦσετι ππᾶ ετεί 
απι Βο]μ]πίς ες Ώασμος τᾶσοκεπ Ὀεῖάς 
Ἠεετε σερεηπ εἴπαπάοετ. Ὠϊο Ἐτείσ- 
πΊβεε {ὔ]]επ ἆθπ ετβίεπ Τα] ἀθβ 22. 
Τασεβ ἀ4εν Π]α8. 

γ. 1--65. Ζειδ θεπᾶεί Ααπιεπι- 
ποπ εἴπεπι θεἰ]ιόγεχιάενι Τγαιπι; ἄἴεδαγ 
1ᾶ/5έ απι Ίήογφεπ. ας Ηεετ 2 Υοι- 
βαππίιώιο θεγι[ε. 

1 -- Ώ 6Ττ. ἄλλοι ομπεο ἆαβ Ῥτο- 
ἨΟΠΙΘΏ οἳ ἀῑεπί ἆατα, ἆθτα {ο]σεῃ- 
ἄεπ (ερεπεαίζθ εἶπεῃ εῶτκοθγθη 
ἹΝαολμάτποἷ σα σεῦεπ. Θεοί ππὰ ἀνέ- 
ϱες 5ἴεποῃ Ζα ἆλλοι αρροβῖἡϊν. 

2. οὐκ ἔχε απιξῖηπςσ π]ςλ{ ἆθτ 
5ο]μ]αῖ ἆ. 1. 6 5οΏ]Ιεί πὶοΒί: να]. 
β' 948 Ε. υ 86 ππὰ ζαπι ἀερεηραῖζ 
Ῥεϊ]άετ Ύδχβο ο 4--Τ. ΓΤ1Ι8 πής Κ 
1--δ. Ὠϊθ686 ΑπσαὈς αἴε]ί Γγαι]Ίο] 
ἵπ ἨΠπάειβρτας] ταῖδ 4 611. --- νήδυ- 
μος εταπ]ο]οεπά. 

8. φρένα ὡς, εἴαθεπα[ίατ Ἠιαῦας 
1η 4ο; Ῥακο]ίεοπεια ΟἈκδαγ, --- ὡς 
νῖθ, ὨηΝπη]ΙοἩὮ πο] ἆεν Βιτίτο ἆοτ 
Τ]ιείῖε 4 50 Β. απᾶ εείποπι Ὑοι- 
βΡτΘοπεη 698. 

4. Ὑσ. 4 ὅδ9. τιµήσῃ: Κοπ]απ]- 
Ών πας] ἆἄεπι Ἠϊδίοτιβοπεα Ἔεπι- 
ρα8 πι Ηααρίκαίσο, ἵπ ἀαπριαβίγεπι 
ΦΙΠη6, νὶθ ΠΠ 6560. [ἂὂημαπς. 

6 5- Κ 1Π. | 161. ι 918. 424. Λ 
950. δε "ἀϊος) αἱ ΒαὈ]οκέ Ἠαῦ 
ΒΙΟ ἩΠΒΟΠ ἆθπι Ῥτᾶδικαίε βουλή 
σετιοµ{εῦ. Κτ. Ρι. 61, 7. 

6. οὖλον (838 ὁλούν) ὄνειρον 61η 
γετάαετρ]ίοίπες Έτααπιο]]α, 
εἴπεη ᾖῶπβοπεπάειν Ὑετμταπσε- 
ἵτααπα, πι εσεπεαῖᾳ αἴπεβ ποΠ]- 
ὑπᾶμσειπ ἸἨανππηρβίγαιπηΘΒ, Ὑίθ 
Ἰποῖαι οὅταρ. ἴτας. 40 γνοπι 768 
βαρύ: ἐξαπατᾷ τὸν Αγαμέμνονα 
ὄνειρόν τινα φευδῆ ἐπιπέμψας, ὡς 

πολλοὶ τῶν ᾽Αχαιῶν ἀποθώνοιεν. Ζα 
ἀεπι Τάπβομαπρεπι{δε] ἀοβ 7ος 
ν6ι. ψ 11. 4 64 Β. Μ 164. Ἠοπιεγ 
Κκεππῦ βοπεί (αὈσεεεπεηῃ τοη ὦ 19) 
Κεῖπε αἰρσεπίΙσοπεπ Τταππιρθξίεχ, 
βοπάθτη πατ 6Ἰπσθ]πα ΤτἍππας, Ἠϊθς 
ΏὈ6χ νητᾷ ἆθβ Τταιταβ]]ά πΙοἩς, νγθ 
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καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
μβάσκ᾽ ἴθι, οὖλε ὄνειρε, 9οὰς ἐπὶ νῆας ᾽άχαιῶν' 
ἐλθὼν ἐς κλισίην ᾽άγαμέμνονος ᾽άτρεΐδαο 

πάντα μάΛλ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω. 10 
θωρῆξαί ἑ κέλευε κάρη κοµμόωντας ᾽ἄχαιοὺς 
πανσυδίῃ’ νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων’ οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ ἔχοντες 
ἀθάνατοι φράξζονται' ἐπέγναμφεν γὰρ ἅπαντας 
Ἡρη Λισσοµένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται"' 16 

ὧς φάτο, βῆ ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν' 
καρπαλίµμως ὃδ᾽ ἵκανε Θοὰς ἐπὶ νῆας ᾽άχαιῶν. 
βῆ ὃ᾽ ἄρ) ἐπ᾽ ᾽τρεΐδην ᾽άγαμέμνονα' τὸν δὲ κίχανεν 
εὔδοντ᾽ ἐν κλισίη, περὶ δ᾽ ἀμβρόσιος κέχυθ᾽ Όπνος. 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληίω υἷι ἐοικὼς 90 
Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ ᾽άγαμέμνων' 
τῷ µιν ἐειδάμενος προσεφῶνεε Δεῖος ὄνειρος' 

ὃ τοῦ, οιεὲ σοεομαβεῃ, βοπάθτη 168 
οβεπύατ αἶηπ γοτµαπάεπθρ ππᾶά 7α 
7ος) Ώιεηβέ Ῥοτοῖίες Ἰλθβονπ, νε]- 
εἩθβ απο Ἰπβο[οτη εἶπα αε]Ὀείᾶτ- 
ἀἱρε Ῥοταῦπ]ςἨ]κοῖς σαἱρῖ, αἱ ϐϱ8 
οτεῦ απ Ίμαρετ ἆθβ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ 20 
4ϊε θβίαις ἀες Ἀθβίοτ αππϊπαπηῦ, 

τ -- 4 901 ππᾶᾷ εοπεῦ. 

8. Ὑρ]. Ώ 956. βώσκ᾽ ἴθι πιπο]θ 
ἀἱοὮ απ παπά σα”, 6ἶπο Ἐτπιπῃ- 
{εταπσε{οττηε] ἆεε Ζετβ απ ἀῑε τορε]- 
πιᾶ[βῖσου (ὐθιοτροίεπ, «η ἀῑο Ἱτῖς 
Θ 3999, 4 186. Ο 158. 0 144, 3Ἡ 
46η Ἠετπιθς « 9096. βάσκε Ῥεζεῖο]ι- 
πεί ἀεπ Αρτας, ἴὃι ἀῑε Βεψοσαπς 
πᾶςὮ ἀεπι 216]: ναᾶε αφε Ὑετρ. Αθη. 
ΤΠ 462. Ὑρι. βη δ᾽ [έναι. 

10. Ὑσ]. Ι 869. μάλ᾽ πα ἀτρεκέως: 
νρ]. ἔ 192. --- ἀγορευέμεν Ιπιρετᾶ- 
ΠπΙδοἩ. 

19. πανσυδίῃ: Απάετεο πασσυδίῃ. 
νῦν γάρ κεν ἕλοι: Ἠ8εὰ ἆετ γοζ- 
Ἠετσεπεπάεπ ἹπβπΙΙνκοπείγακἔ]οη 
ἀἱο Ἐοτπι ἆοτ ἀϊτεκίοῃ Ἠεάςα, πε 
Ι 699. α 40. Κτ. Τὶ. 6ὅ, 11, 1. 
[Απ]αηρ.] 

19. ἀμφίς Τα φράζονται “ἀεπκεῃ 
ΏΔΟἨ Ζπεὶ βεϊθεη Ἠ]Ππ2, β1πά στγ1θ- 
Γτᾶς]λζῖςσ, πᾶπη]οη "ρθει ἆἱο Ἑτ- 
οῬεταπσ ἆετ Βίαά. 

14. ἐπέγναμψεν ὑπβεσή Ῥ6ι Ὑαυρ. 

ΙΥ 29. Ὑσ]. 4 669: οἶπο πας {ῆτ Αρα- 
ΠΊΘΠΙΠΟΠ Ῥετοσμπείο Μοβνίεταηρ. 

16. ἐφῆπται "αἰπᾶ απρε]ιαβίεῦ’, 
4.1, (απνεοτπιθΙά]11οἩ) νετ] Ἀπρῦ, 

16. ΥβΙ. ϱ 948. 
11 -- 168. 
19. ἀμβρόσιος Ῥαϊποτί ἆθβ Βο]μ]8- 

{68 πχ Ἠϊετ: ἆοτ ἆοτ αὔ[ρεγβρεῖθε 
απ]α{(επάο Βεστίβἆετ Βῆ[βἱσ]κεΙζαπᾶ 
1μεἈ]Ιο]κεῖο βομείπί ἀῑς ἀϊομίετίβομθ 
Απαοβαπαηρ ἀαλίη σε[ϊμτί σα Ώβ επ 
1η ἀμβρόσιος ἆεπ Βερτιβ ἀ4θβ 11εῦ- 
Ἠολεηπ αππά Ἐταπϊοκεπάεη σα Ίερεῃ: 
γρ]. 94 µελίφρων. --- πέχυτο Ἠατῖε 
β10Ἡ 6ΊΙΡΟΒΒΘΠ, πθ 6ἵπθ γετλζ]- 
Ἰεπάο Ἰο]χκα. 

20. ὑπὲρ κεφαλῆς σα Ηᾶτγρ- 
ἴθη, ἆθτ τοσε]πιᾶ[βίσο Βίαπάοτῦ ἀετ 
Τταιπιροεία]ίεν. --- Νηληίω υἷι "ἀθπι 
Βομπο ἆθβ Νε]ατβ). Ύρι. 64. 416. 
Κτ, Ρἱ. ΑΠ, ὅ, π. Ὀοετ ΤΈτααπι Πα[ῦθ 
Ί6πθ θβία]δ ΑΠΡΕΠΟΠΙΙΠΕΗ, αππι 4εηΠ 
ΑΡΑΤΙΕΠΙΠΟΠ ἨπϊοΒέε σα 6ΓΒΟἨΤΘΟΚΕΠ 
απά παπι 11η απι ]εϊοπίερίεν σα Ἀρεγ- 
τθάεῃ. ΑΠπΙςΙἃ ὃ 196 Ἡ. ζ 25 Ἡ, 

21. τόν ῥα πε]οεπεη 6Ώθη (14). 
--- γερόντων ἀῑο ἄεπ Ἠαῦ εξ ΟΡει- 
Κῦπίσε Ὀι]άεπάεη Ἐ ἄταύεπ, απ{ρε- 
Ζ3Ἠ] 404 Π. 

23, µίν 7ᾳ προσεφῶνεε. -- θεῖος 
4.1. σοξυσοβραπἀεῖ, πθ πος] ὄθ. 
νρ]. 49. 

ο,” “τσ 
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μεὖδεις, ᾽ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο" 
οὐ χρὴ παννύχιον εὔδειν βουληφόρον ἄνδρα, 
κ , το / Ν / / ᾧ Λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα µέμηλεν. 96 
νῦν δ) ἐμέθεν ξύνες ὤκα' 4ιὸς δέ τοι ἄγγελός εὐμι, 

ὕς σευ ἄνευθεν ἐων μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 
θωρῆξαί σ᾽ ἐκέλευσε κάρη κοµόωντας ᾽άχαιοὺς 
πανσυδίῃ νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων οὐ γὰρ ἔτ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ ἔχοντε 80 
ἀθάνατοι φράξονται' ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
ρη Λισσοµένη, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται 
ἐκ «4ιός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, µήδέ σε λήθη 
αἱρείτω, εὖτ ἄν σε µελίφρων ὕπνος ἀνήῃ. 

ά 2/ / 2 / λ 2 5 2 2 ν 
ὥς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, τον ὃ ἔλιπ αὐτου 96 

ν) / Να / “ν΄ 2 / 3 
τὰ φρονέοντ ἆνα δυμόν, α ῥ οὐ τελεεσθαι ἔμελλον. 

φῆ γὰρ ὃ γ᾽ αἱρήσειν Πριώμου πόλιν ματι κείνω, 
νήπιος, οὐδὲ τὰ ἤδη, ἅ ῥα Ζεὺς µίδετο ἔργα" 
Θήσειν γὰρ ἔτ ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεά τε στοναχάς τε 
Τρωσί τε καὶ «4αναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 40 
ἔγρετο δ᾽ ἐξ ὕπνου, Δείη δέ µιν ἀμφέχυτ ὀμφη. 

98, εὔδεις 6Ιπ Απβτπέ ἵπ τοτπγατ{β- 
γο]]θοπι Τοπο: ἆβζα αἀνειραίῖν ῶ6- 
στὔϊπάεπᾶ ἆετ αβγηάείΙβοἩ 8ηβ6- 
βοἩ]οβεεπθ θπιοϊπρ]αίσ 24.1, ---υἱὲ 
Ῥίβ ἱπποδάμοιο - 4 δτ0. 4 450. 
γα]. Ὑεχς. Αεπ. ΤΥ σθ0. ς 

26 -- 685. «Ὁ 1889. Ὀετ Ὀρει- 
ραης γοπι ἈΝεβίοχ Ζαπι Ῥοΐεη ἆθ8 
Ζθ6τς Ἠϊετ ππά 98 Ε. π1ο ὃ 829. 881. 
ὧν τοί ἀῑτ ᾱ. 1. π]ββε. 

2ἵ --- 6 114. σεῦ 188 νοη κήδεται 
αὈλΏᾶβπσίσ ππὰ Ζα ἐλεαίρει Ιδὲ σέ Ζα 
ἀεπκεπ: σα 4 196. Κτ. Ὦί. 66, ὅ, 1. 
[Αημαπρ.] 

98. ἐκέλευσε Δοτ., πὶθ Ο 116. 
98. ἐν ἄιός ψοΐτα Ῥαρείν. Κτ. Ὀϊ, 

65, ὅ, 1. -- ἔχε Ἰα]ίο 96 {εβῦ, 
ἄατααξ ἄθτ πθραᾖῖνθ Ῥανα]Ιο]ίβπις. 

84. Ζνγεῖιῦερ Ηεπιϊκῖο]: νρ]. τδδι. 
µελίφρων αἱ Ῥεϊποτί 468 Φομ]α[ες 
πατ Ἠ16χ. --- ἀνήῃ Οοπ]. Αοτ. ἴπι 
Βίππο ἆθε Επί. οκαοῦ. 

96 -- 4428. 
96, Ὑρ]. Σ 4. β 156. ανὰ Δυμόν, 

νας τ 819. -- ἅ ῥα π88 ]α. -- 
τελέεσθαι Ιπέ, {αζ. πιεᾶ. --- ἔμελλον 
βο]1ΐ6, παςἩ ἆετ Βεεύπππιπηρ ἆ65 

Βολ]ο]κεα]ς; ἆετ Βἰπταὶ Ῥαϊΐπι ἌΝετ- 
ἵπαπι: τ, ΡΙ. 68, 2, 1. 

ὃτ. φῆ ἄαομέο. ὅ γε Ῥεξοπῦ 1τη 
Εερεπεαί 7α Ίειε 58. --- ἥματι 
κείνω πε Ναο]άτασ]: ποςα 8η 16- 
η6πι Τα5σο. 

98δ. Εγαίες Ηεπηκίοα -- Υ 4066. 
Υ 146. νήπιος ἄαιτ Ῥοεΐϊ]μδτίε, οἵπ 
αρροβίνετ Απεταῇ: σα 878. --οὐδέ 
Ῥεστήπάσπα., -- ἔργα Ιδί ἵπ ἆεῃπ 
Εε]αννοαίσ ΡεζοσρεΏ. 

89. γάρ: σα 4 945. -- ἔτι ᾱ. ἱ. 
τοι ἆετ ἘΙππαμπιο Ττο]αβ. --- ἐπί 
Ζα Φήσειν ΙΠΙΡΟΠΕΤΘ γετ]λᾶπρεη: 
Ζα 4 509. 

40. Τρωσί τε καὶ 4. Ὀεπειομπεῖ 
πΙομῦ ἆθεπ (εραπιΠπ]λα]ς ἆετ βουλή 
ἄιός, βοπάετη Περί παχ ἀῑο {ᾷχ ἆῑρ 
Ῥεϊάεη ΚἈπιρίεπάεη Ἠοετε σ]οἶο]- 
πιᾶ [ας επι ΡΤΙπ 4116 6η Ἐο]ρεῃ 
Ἠθττοτ, --- διὰ ὑσμίνας τάτατο] ἀῑθ 
Φομ]ασπίεντ Ἠϊπ, πι γετ]ααξ ἆειτ 
Ῥομ]ασβίεα. Ετ. Ό, 68, 25, 1. 

41. ὀμφή παχ νοη αδεομον 
ΟΠεπΡαταηρεα, γα]. 6 350 Ζεὺς 
πανομφαῖος --- ἀμφέχυτο ππιβῖης 
1Ἠπ, ᾱ. 1. 8ἱθ ατιὔηίο πγεάθι 1π 
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ἔξετο δ᾽ ὀρθωθείς, μαλακὸν δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα 
καλὺν νήγάτεον. περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος' 
ποσσὶ ὃ᾽ ὑπὸ Λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, 
ἀμφὶ ὃ᾽ ἄρ) ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον' 
εἴλετο δὲ σκῆπτρον πατρώιον, ἄφθιτον αἰεί' 
σὺν τῷ ἔβη κατὰ νῆας ᾽άχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ἠὼς μέν ῥα Θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον 
Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν' 
αὐτὰρ ὁ κηρύκεσσι Λιγυφθόγγοισι κέλευσεν ̓  σ0 

κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κοµόωντας ᾽ἄχαιούς. 
οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὧκα. 

βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἵξε γερόντων 
Νεστορέη παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῃος. 

Δ ο / Ν 2 [ [4 

τοὺς 0 γε συγκαλέσας πυκινην ἠρτύνετο βουλην᾿ 5ῦ 
ον ’ ο. 5 

κλῦτε, φίλοι. Δεῖός µοι ἐνύπνιον ἠλθεν Όὄνειρος 

βθίπαπι ΤΏΠΘΤΥΩ, 6Υ ΘΓΙΠΠΘΤί6 ΒΟἨ 
ἀειβε]θεπ. Ὀδει ὠμφέ τα Κ 5δῦ. 

4». Εχείορ Ἠεπι]αον -- Ὁ 25ὅ, 
ᾳποῖζθθ -- α 4951. ἔζετο απᾷ ἔνδυνε 
χιτῶνα, 4ᾳ ἀἱε Ἠοπιθτίδοπεη Μθῃ- 
βεΏθη πο ἀῑο Ἠεαάρονπ Πα]επαν 
απ{ 1Ἠτεπῃ Ώασεχ παοκεπὰᾷ βοΠ]]είεη. 
Υρ]. ΚΙ. 

489. Ἐπκίον Ἡσπιϊβθιο]ἃ -- ς 185. 
44 -- Κ99. 19». Ἐ 196. β4. ὃ 

909. υ 126. 

4ὔ -- 1’ 954. Π 1956. Τ' 8το: ἅπῃ- 
Ἰε]ι 9. 416. ἀργυρόηλον "πῖς β1]- 
Ῥετηεῃ Νᾶσεα]ιπ) Ώεβομ]αρεη Ζαχ 
γοαι2ίεταησ ἀεβ ατίβεβ (κώπη άργυ- 
οέη 8 404). Ώαρερεπ 18 Ασατεπι- 
πΟΠΒ Βομνψετί 4 99 Ε, πας σο]άπεη 
ἈΝᾶρε]η Ῥεβοβ]αρεπ. [Απμαπσ.] 

46 -- 186. ἄφθιτον αἰεί, ]θ 
Ν 25, 486 ΙΠΠΙΘΙ πηνοτσᾶησ- 
11916), αἱ Ἰετ]ικ ἀε Ἠερ]ᾶείοι 
ππά ππεῖ] ϐς Αἴθῖς ἴπι Ῥθβίίπο ἀ6β- 
βο]Ώ6η (εβομ]εοβίες Ῥ1εΏ: νρ]. 104 
---10Τ. 

4τ --- 191. κατὰ νῆας ἶπι ΒοἨ1{4Α8- 
]ασ6τ Ἠ1Π, 

48. προσεβήσετο Ὅλ. εἴῖος ἆθπ 
ΟΊγπιρ Ἠίπαπ, ἆᾱ-. 1. ετ]θοπο]ιζεῦθ 
ααἲεζεΙσεπά ἆεπ «ἀδίίειρεισ, αι 
ἄθβεεπ Βρϊίπο ἀἱε ετβίεη ΒίταἩ]6π 
Πε]εη. Ὑσ]. 49. Τ9 απᾶ Ἐ 999. 
φ 5. 45. 

49. ἐρέουσα απι απζαπιθ]άεπ, 
πο ὉὪ 906, αποΏ ν 94. 

σ0--- 65 --- 449---444. β6---.8: 810] 
ρ 99. 

Υ.ὅ8---86. Τογδεγαίιώιᾳ ἄεν (σεγονι- 
ἴοπ: «ΑΦαπιεπώιοι τοὐῖ ἄιωγοῖι εἴπε 
υεγβιιο]ιογιάε «Ἰνεάε ἄῑε Μπιπιιίι ἄεδ 
Ηεεγεβ εΥργοῦεν. 

ὤ8δ. βουλήν πηῦ γερόντων (σα 21) 
4επ Παζ 4οτ ἄθτοπίθη, πΨε]οῃθ 
Ῥαί νπομίίσεπ Απρε]ερεπ]πείύεη γος 
46 Ύο]κβνογβαπια]απς οἶπθ Ύοχρθ- 
ταίαπρ Ἠα]θεη. --- μεγαθύµων ἴπι 
Ῥ]ατα] εοπεῦ Βοϊποτὸ γοπ Ἡὅ]κοτ- 
βομα{ζθη, ποσ]Ἡσεπιταζ. --- ἵξε Ἠϊες 
νὶθ «668 παπά [ζάνω Ὁ 9568 (ταηβῖν, 
βοπαί ἤρογα]] Ππίχαπαϊ δν. [Απλαπρ.] 

ὔ4. Πυλοι-γενής Ἠαίξ απ Ῥο]]π[Β 
4εβ οτείθη ΒΙΑΠΙΠΙΘΒ ἀἱθ Τιοκαἰῖν- 
οπάπἩᾳ, Ὑγίθ ὁδοιπόρος δὸ 915, χοροι- 
τυπίαι « 361. Ῥεχ ἀοθποαῦν βἴελῦ 
αΏροβίν Ζα Ἰεστορέῃ, ἆ8β σ]εῖοὰ 
Ἰέστορος 190. Κτ. Ρι. 6η, 2, 1. Ὑρ]. 
1 654 απᾶ Β 20. 

66 -- Κ 909. πυπινὴν ἠρτύνετο 
ουλήν "Ῥεταϊθεῦθ”, επΌπψατξ ἆθῃ 

ΚΙαρθεη Ῥ]απ, ἀἆεη 6ς ἵπι Εο]σεπ- 
ἆθῃ απβαρτῖοἩ{. Ώεχ Πεάεπάε ρῃβερίο 
απήζαβίεπεη, πε αποῦ ἨΠετ Άρα- 
ΠΙΘΙΗΠΟΗ: νρ]. Τ6 απὰ Ἡ 841 ταῖς 
864, απᾶ τα Β 218. 

66 -- ἔ 496. Φεῖος, πα 98, Ἠϊθχ 
πας Ναοπάτασκ γοταπρθβίε]]{: ἀατ 
ΤΈταππι Ἰαῦ 1ο αἱ Βοΐο ἆθθ Ζεαβ 
απσεκἠπαἰσῦ: 68. -- ἐνύπνιον αἱ8 
Αάτετῦ. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ Β. 49 

ἀμβροσίην διὰ νύκτα, μάλιστα δὲ Νέστορι δίω 
εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἑἐώκειν. 
στη δ᾽ 

“εὔδεις, 

οὐ χρὴ 
ξ , 
ϱ λαοί 

νῦν δ᾽ 

ὃς σευ 

θωρῆξαί σ᾿ 

ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί µε πρὸς μῦθου ἔειπεν' 
᾽4τρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο: 60 
παννύχιον εὖδειν βουληφόρον ἄνδρα, 
τ) ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα µέμηλεν. 
» / 5 ς Δ / 2, / ] 
ἐμέθεν ξύνες ὤκα' 4ιὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 
” . / / 2 ϱι2 2 / 

ἄνευθεν ἐων μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει. 
αν ός / / 3 ν) 
ἐκέλευσε κἀρη κομὀῶντας 4χαιους θδ 

πανσυδίῃ' νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων οὐ γὰρ ἔτ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ ἔχοντες 
ἀθάνατοι φράξονται' ἐπέγναμφψεν γὰρ ἅπαντας 
ρη Λισσοµένη, Τρώεσσι δὲ κήδε 
ἐκ «ιός. ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν» 
ὤχετ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς 
2 2 2 ’ / ο ἀλλ᾽ ἄγετ., αἴ κέν πως δωρήξομεν 

ἐφῆπται 

ὡς ὁ μὲν εἰπὼν το 
ὕπνος ἀνῆκεν. 

ο 2 3 
υἷας ΄ἄάχαιων. 

τι ΙΡ ΤΡ. 3 / 6ν / 2 / 
πρωτα δ' ἐγωῶν ἔπεσιν πειρήσοµαι, ἡ θέμις ἑστίν, 

καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήισι κελεύσω᾽ 
ὑμεῖς δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν.: τδ 

ὅπ. Ἐπεῦε ἨεπηβίοἨ: τα Κ4Ι. 
--- διὰ νύκτα Ιοκα]: τς. ΡΙ. 68, 29, 1. 

68 .-- ξ 1562. φυήν: Ζα 115. --- 
ἄγχιστα, πο ν 80. |Ἐ 44, "απ ἆθβ8 
πᾶσμείθ᾽, ᾱ. 1. ατι[β σεπβτιθείο, 
Ῥοχθϊομπαέ ἄθι ἄταά ἄοτ Αιπ]ίο]ι- 
Κεϊῦ, μάλιστα 6ΠΡ 2α ἸΜέστορι Ζα 
νεχρΙπάεπ εασέ, ἁαίβ 4 Έταπτι- 
Ῥι]ά ἆθετα ἈΝθβίοι πιθῃτ, αἷς απηάθτη 
6ΙΙΟΝ: 2απιθῖεῦ: Ζα 990. 6 984. 

--- Ἱμ 08. 682. ὃ 808. ζ 21. 

υ 55. ψ 4. 
ϱ0---τθ -- 25---58. Ὀεν ἄταπᾶ {ᾶτ 

βο1οπθ πιτύ]οιμο Ἰεάετπο]απςσεή 
μεσῦ ἁατῖῃπ, ἅαίς ἆαδ ρου ὕρετ- 
Ἠααρῦ εἴπο απβσοάεμπίετο ΑΠΥΘΠ- 
ἆαππα ἄετ οταδίο ορ]απα, τεγπιείάεῦ. 
γαι. ΓΤ1 4 πιῖξ 95 Β. 9656 8. 

αν Ζε]θεβ Ἠειη]αίοὮ -- η 389. 
σ199. ὤχετ᾽ ἀποπτάμενος: ντ ος 
γοη βεῖ]οφεΠ. Ηετοᾶ. ΥΗ 12. 
ἀνῆκεν είς 198, πΙοὮ Ύοη πχ. 

το. ἀλλ ὤγετ᾽, πε π 9Τ6 οἶπο 
απβοχᾶθιπᾶοη Κοη ἠαπ]κατν: ἄτατα 
ΒΏ5 ἸΓετ], --- αἴ κέν πως Θωρή- 
ἔομεν (-ῆ- Δωρήξωμεν) οἨ πὶν 1- 
ρεπάγ]ῖο τείοη Κὔθππθη, Ζαπι 

ἈτηῬθί5, Ἠοπιθις Πας, 1. 1. 

επἰβοποϊάεπάεπ Καπιρίο: τα ἁ 66. 
ἝἜς Όι δα α ὉἩ 

Τ8. πειρήσοµαι 16Ἡ πὙθτᾶς βἱ6 
πε ἀῑο Έτοῦρο εἰθ]]οτπ. Ὠϊεβες 
ἄρετταβοπεπάεη ππᾶ ἆπτο] ἢ Θέμις 
ἐστέν βεὮν ἤρα] πιοβινιετίεη Απκζπ- 
ἀἴσαπσ Ἰεσό ἆῑρ ἁπτοῃ ἀῑο τοτῃεν- 
σελεπάο Ενζάμ]απσ πῖομῦ σοπᾶσεπᾶ 
σετεοΠΏ{{ετασίε Ὑοταιββείπαπσ τα 
ἀταπάο, ἀαίς ἆας Ἠθογ ἀπτοι ἀἱθ 
Τ.8ᾶποο ἄθς ΚτίθσθΒ, ἀπτολ ἄῑεβ6ασΠθ, 
ἄπτοβ ἀῑο Αρβοπάετπηᾳ ἆθβ ΑομΙεΒ 
επἰπια]σί παπά 1π απρὔποίῖᾳσο Βήίπι- 
ππυηρ γειβεῦσῦ βεῖ, ---Ἡ Θέμις ἐστίν: 
ᾱ. 1. πο 68 ἆθπι Οὐετ{ε]άπεττη 7τ- 
Β0εΠ{. [Αππαπα.] 

Τ4. καί Ἰαειεῦ ἀῑο ετ]Βαίετπάθ 
Απθζήηταπσ σα πειρήσοµαι εἶη. --- 
φεύγειν: ἄαξ ΕλτεητήἨΏτϊῖσθ 416868 
γοτβεμ]ασε 5οἱ] σεταᾶθ ἀεπ Ἐαπιρί- 
εἶ{εγ γοΏ ἨΘΊΠθΘΊΠΙ ΘΓΨΘΟΚΕΗ. 

Τὅ. ἄλλοθεν ἄλλος αἰἴιιιᾶε αἴίιδ, 
Ίεᾷει τοπ εεῖπεπι Ρ]αΐπα 818, {οσπαε]- 
παβς πο ι 498. κ 445. -- ἐρητύειν: 
ϱβαο]πςαί(ἀανοπ)πατήοκσαλμα]ίεῃ, 
πᾶπα]Ιο] ἆῑο Ῥόμπα ἄει Αολᾶατ, ἀῑθ 
οτβ Τ2 απο] Τ4 αἷς ΟΡ]εκί σα ἀεπ- 

4 



δ0 9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

ᾗ τοι ὅ γ᾿ ὧς εἰπὼν κατ ἄρ) ἔξετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Νέστωρ. ὃς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἡμαδόεντος' 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγοφήσατο καὶ μετέειπεν' 

ὦ φίλοι, ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
/ ” ” - 

εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον ᾽ἄχαιῶν ἄλλος ἔνισπεν, 80 

φεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιξοίμεθα μᾶλλον᾽ 
νῦν ὃ᾽ ἴδεν, ὃς μέγ᾽ ἄριστος ᾽άχαιῶν εὔχεται εἶναι. 
ἆλλ᾽ ἄγετ αἴ κέν πως θωρήξομεν υἷας ᾽άχαιῶν." 

ὧς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέεσθαι, 
οἳ δ᾽ ἐπανέστησαν πείθοντόὀ τε ποιμένι λαών Βὔ 
σκηπτοῦχοι βασιλῆες. ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. ; 
ἠύτε ἔθνεα εἶσι µελισσάων ἁδινάων, 
πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων' 

Δ Ν / 3 ο Δ Ἡ 

βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν 

Καπ αἰπά. ἐπέεσσιν επερτεσλεπᾶ ἆθπι 
ἔπεσιν τὸ, ᾱ. 1. Ίπάεπα 11χ ΠΙΘΙΠΕΠ 
Ἐασμίτοτεεβ]ασ πιἀετ]εσί. [δΔδῃ- 
ῬαπΡ.] 

τὸ «-. 4 68. 
ττ. ἡμαθόεντος: Ποπιετ σοῦταιολέ 

ἀϊἱο Επάπησεη -όεις ππᾶ -ήεις ΔΠ0Ἡ 
νγαΙΏ]ο, ἀοοῖ παχ Ὀεῖ σεορταρΗη]- 
βοπεηπ ἘΙσοπηαππεῃ. 

16. Ὑρ]. σα 4 Ἰδ. 
π9- Τ1π. Κ 5895. 4 2τ6. 5805. 
81 --- ϱ 222. φεῦδός κεν φαῖμεν 

(ῬοϊεπίΙα]18), π]ο]ξ ἔφαμεν (Οοπά- 
Ποπα]1ς), πᾶπι]Ιο] εἶναι: 8ο Κὕπῃ- 
{εη πῖχ 68Ώσεηῃ, ἀα[ς 68 (πας 4ογ 
Έταυπα γογμεΙ[βθ) εἶπαο Τᾶπβοπαπσ 
ϱθ1, τσ. 949. Κτ. Ὦι. 64, ὃ, 11 απᾶ 
54, 19, 4. --- παὶ νοσφιζοίµεῦθα ππἆ 
πιδοπίεη αππ5 αθκθήμτατ, ἆᾱ, Ἱ. 
ππβ Ἠὔδεη νοτ ἆεπι ἀατῖπ οπίλα]- 
ἴεπειπ Ῥεάεπ]κ]οπεη Ἠαίο σετχαᾷθ 
1εῖσί, πο ἄετ Τϊολμασείο ἆθτ Ἠε]άεῃπ 
Ίο] τοπι Καπιρίε σιτήεκσεσοσεῃ 
παΐ, εἴπο οηῦβοηειάεπάε Βομ]ασλῦ Ζα 
παρεη. -- μᾶλλον που] πιθεἩηχ, 
Ώἳχ ππῃ 80 πιΘΗΣ, αλ σσ αποΏ 80 
Β6ΠοΠ ἸΚαῖπ τεομίεβ Ὑοτίταπεη σα 
ἄθετι Τηπα]ς ἆεε Τταππιος Ἠαβεπ 
Κὔππεπ: πα Ι 689ὅ. Ε208. [Απμαπς.] 
84. Ύβι. 4 91. νῦν δέ: τα 4 954. --- 
ἄριστος: νβΙ. 191 τιµὴ δ᾽ ἐκ) 4ιός 
έστι, φιλεῖ δέ ἓ µητίετα Ζεύς. 
Ψ 85 --- Τ2. Ἠετ βοηεί 9ο τεάςε]σα 
Νεείοι Ῥεαπίποτ{εῦ άῑε Αι Γοτάθταης 
4εβ Ασαπιεπηποῦ Τὸ ααΠα]]οπά Ἰκαν7, 

Ιπάετα 6ς παχ ἆπτοι ιθάρτπο]ανπς 
ἀει οτε ΑρσαΙΙΕΠΙΠΟΠΒ Βεἶπθ Ζτ- 
ΒΗπΙπΙάης απβθρτῖολ{, ομπθ ἄρεχ ἆθπ 
γουβεβ]αρ ἀ4θβ πειρᾶσθαι 8ΙΟἩ πχ 
εἵπ οτί Ζα β8ρεη. 

84. ἦρχε βοἈτ1τί γοταη, τδ 
Τη{,, νο ποο Ν 829. 

86. ἐπανέστησαν εχΏοΆθη β16Ἠ 
ἄαεμ, μπα πας, ᾱ. 1. ϱ]εϊολ{α]]ς, 
νρ]. 4 1568 ἔ. -- πείθοντό τε π. Λ. 
ἀεπι ΑραΠΙΘΙΗΠΟΠ: Ιπάεπι 8ἱ6. 6Ώεη, 
ονπθ /1άθταρτασἩ Ζα 6ιἩδρεη, 816] 
Ὀοεταῖς πιαολίθα π ἀἱθ Ἠθετθβγει- 
ΒΑΠηΠΙΊάηςσ σα σεηεη. 

Υ, 8τ---154. Ὠίε Ηεεγεβυεγβαππι- 
Τις. 4 Φαπιεπιόχι υεγθο]ιοπᾶε Ίνεᾶε ; 
αἰγηιίκο]ιεν Αυτο] εδ Ἠεεγεβ σι 
επ ῥΦο]ι[ᾖει. 

Ἀπ. ἠύτε, πο Ῥ ὅ4η, ἵπι 418- 
σε[ϊ]τίεα Ιεϊο]πίθ -- ὧς ὅτε οε- 
ἴωέί ει οἆετ ει σωπι. --- ἔθνεα 
5 οι γἈττη. --- µελισσάων ἁδινάων 
απᾶ ἐρχομενάων αἵη Ἠεῖπι, ἆετ ἀαβ 
ππαβρ]άθεισ εἶοι πΙαάετπο]επᾶφ Ἠει- 
νοχβομνἄτπιοπ ἆθιτ Βίεπετ πια]ετΙβο]ι 
Ῥαθϊεμπεξ. Ἠϊετ ππᾶ ΛΜ 167 βἰπᾶ 
πΙ]ᾶς ἨΒϊθπεπ ρεπιεῖηε, ἀἱο ἵτπ - 
Ἠομ]επ Βϊππιεα παπά Εε]βερα]ίθῃ 
1ητεη Ἡααβλα]ε αἰπτίιοπίθἨ: αΠάΘΙΒ 
ν 106. 

88. αὐεὶ νέον Ι1ΠΙΏἩΘΥ νοη 
πηθτσθπα, σοπ{ίπιρ Ῥεῖ Ψετρ. 6εοτᾳ. 
ΙΥ 59, 

89. βοτρυδόν ἵταιθεηπείβ, 
ᾱ. 1. 5ο ἆῑσπίε πθρεη εἰπαπάειτ, πῖθ 

Ἕ ών νὰ 
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αἳ μέν τ᾽ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ τε ἔνθα᾽ 90 
ὥς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 
” Ε / ο) 2 ην ἠιόνος προπάροιθε βαθείης ἐδτιχόωντο 
ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν᾽ μετὰ δέ σφισιν Όσσα δεδήειν 
2 / 2 / λ 2/ . 2 αμ 
ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι, «ιος ἄγγελος' οἱ δ᾽ ἀγέροντο. 

/ ο. Ἅ / πμ Α κ 7. - 
τετρήχει δ' ἀγορη, ὑπὸ δὲ στεναχίξετο γαῖα 98 

λαῶν ἑξόντων, ὅμαδος ὃδ᾽ ἦν. ἐννέα δέ ὄφεας 
κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ ἀντῆς 
σχοίατ᾽. ἀπούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων., 
σπουδῇ δ᾽ ἔζετο Λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ ἕδρας 

παυσάµενοι κλαγγῆς. ἀνὰ δὲ κρείων ᾽άγαμέμνων 100 
ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ὥφαιστος κάµε τεύχων. 
φαιστος μὲν δῶκε «4ιὶ Κρονίων ἄναπτι, 
αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρω ἀργεϊφόντη 
Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίπω, 
αὐτὰρ ὁ αὖτε Πέλοψ δῶκ) ᾽Ατρέι ποιµένι Λαών᾿ 106 

4ϊε Ώθδετοη οἶπει Ττατιθο. Ὑρ]. ετς. 
6εοτς, ΤΥ 658. --- ἐπ᾽ ἄνθεσιν ἆθπ 
Β]απετ 7η. 

90. ἔνθα ἅλις, πεῖ] ἅλις ἀϊσαπι- 
ταϊθτῦ πα. -- ἅλις πεποτήαται, 
Ῥτᾶεεηπίῖφομεςρ Ροατ{εκῦ πη]ῦ ἆθεπι Βε- 
ρτᾷ ἃει Ἠεάειμοῖαπς: Ε]αδίενπ 
Ίτι Βομπατπι τρ]. 1 2259. 

92. ἠιόνος προπ. βαθείης “Υος 
ἄθπι ΠΙοίσεραολίείεν [ει Ἰετ” ἆᾱ. 1. 
ἄεπιβε]Όει επί]αηςρ. Ζα βαθύς νσ]. 
560. --- Ψετσ]εϊοπαηπσεραηκύ ἆας ππ- 
αρ]ᾶρεῖσο Ἠεττοτ- παπά Ηιηζαβίχῦπιεν 
Ἰπ οἴπσείπεη ΒομπγΏχπιεη. βοτρυδόν 
89 παπά ᾖαδόν 985 απ δαπῦςρτθοεῃ- 
ἀεν Υετβείε]]ο. 

95. ὅσσα ἀας ετῆσλις, ππε]οῖες 
πηρθπίββοη Ότερταηπσα, σομείτηπ]8- 
το]]ες Ἰ6ίδε 5ίοἩ τετρτεϊιζεῦ απά 
ἄαταπα α{ Ζεας Ζατᾶςκσε[άμτε στὰ, 
α 282 ἔ ὅσσα ἐκ 4ιός, Ἠϊετ 6ἶπε 
υπρεβτηπιίε Καπᾶρ, ἆαί οἴναε 
Ῥεεοπάφτες 1π ἀθτ Ὑ6ιβαπηπη]αηςσ ΖαΥ 
Βρτασ]ε ἸΚοπιπιεη ψετᾷς. ---- δεδήειν 
παν επ(ῦταπη{, τετρχαϊείο 816] 
πα αἵπ Ἐσεπετ. Ὑρ]. Μ ο56. 

94. ἀὠγέροντο Αοτὶβέ παςλ ἆεπ 
βοπα]άετπάσπ Γπιρετ{εκζεη ῬομεϊεΏπαῦ 
ἄεπ ΑΏβοβ]α[ ἀ4ετ.Βθδπερυπς: βἷθ 
Καπιθη Ζ188ΤΙΠΙΘΗ. 

96. τετρήχει ΤΟΠ ταράσσω, ΤΙ 

1π πηταΏισετ Βεπεστῃπβ, πορῖθ 
γεγποιτοη ἆπτοὮ εἰπαπάετ: νο]. Η 
946. -- ὑπὸ δέ αἀγοτοια] “απο”. 

96. λαῶν ἱζόντων ἄθεῃ. αΏβο]. Ζατ 
Βα6Πθ 7α 4 68. 

97. ἐρήτυον ἆθ εοπαῖα. --- εἴ ποτε 
ὙΓαπδβσμεαία απθ ἄετ Ῥθε]εθ ἄετ ἨΗε- 
το]άθ: πεηηπ 4οολ εἴππια] (επά- 
Ἠο]). [Απ]παηρ.] 

99, σπουδῃ πας Μπα. -- ἐρή- 
τυθεν Αοτὶςῦ, πο 94, ΙΓ 78, ἀετ 
ΑΡρβοΏ]αίς νοη ἐρήτυον: πατάεη 
Ζαχ Ώπ]μοε σερτας]α{, Ε]ατα] Ὀοεῖπα 
Κο]]ε]κτεπ Λαός. --- καθ’ ἔδρας, πΙθ 
911, ἆπτο] ἀῑο Βα{στείπεη ἨΙῃ, 1π 4εῃπ 
ΒΙυστεῖηεη. Ὑρ]. ΙΓ’ 826. Υ Τ. 

101. τὸ µέν: τα 4 254. -- πάμε 
τεύχων Ἠαξίο Κὔπεβ]]οὮ γετ- 
{ετίισ{. 

105. [Απμαπρ.] 
108, ιο Ἡερμᾶβίος ἆαςβ Ῥοερίθς 

Εῆτ Ζεπς νετίεγασί Ἠαί, 5ο 166 Ηει- 
Π1ΘΑ ηιγ ἆετ Ψετπι]θας, πε]οῃετ 
ἀαβεε]θε ἵπ Ζεαβ᾽ Δαῄχασε αἱ Ὀγτι- 
Ῥοὶ απᾶά Ὀπίετρίαπά ππι[ββεεπάθτ 
Ἡσττεο]λα{ὲ (108) ἆθπι ΑἨπῃοιτη ἆθτ 
Ῥε]ορ]ιάεη εἰπλᾶπα]1ςῖ. --- διάκτορος 
τοῦ διώγω ἄετ ἄ6]εῖζετ, ἄετ ατα 
επ Ππβεμθεηπ 216] σ]ζο]]οὮ Ἠϊη- 
ἀπτοι {μτί, --- ἄρα νου ἆετ τη- 
πα ({ε]ρατεη Ἐο]σο: πεΙίετ. 
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᾽4τρεὺς δὲ θνήσόκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ, 
αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ ᾽άγαμέμνονι Λεῖπε φορῆναι, 
πολλῇσιν νήσοισι καὶ ᾽άργεὶ παντὶ ἀνάσσειν. 
τῷ ὃ γ᾽ ἐρεισάμενος ἔπε ᾽άργείοισι μετηύδα᾽ 
ὦ φίλοι ἤρωες «{αναοί, θεράποντες ᾿ρηος. 110 

Ζεύς µε μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρεύῃ, 
σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν µοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 

2 2 / 2: 9 / 3 / 
Ίλιον ἐκπέρσαντ ἐυτείχεον ἄπονεεσθαι, 

νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί µε κελεύει 
δυσκλέα ᾿ἄργος ἰκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. 116 

[οὕτω που «4ἱὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι, 
ὃς δὴ πολλάων πολίῶων κατέλυσε κάρηνα 

107. Θνέστ᾽, ᾱ. 1. Θυέστα ρ]αῖο] 
Θυέστης. Κτ. Ώι. 15, 2, τ. Τηγεβίθβ 
πιατ ἀ4ετ Βτιάεχ 468 ΑίθάΒ: αὖθς 
ἩἨοπιθγ ππαῖΙί[β ποςα πΙοβμίς του ἆοι 
Ἐεἰπάβοβμα {Ευ ἀἴθβετ ΕΒτήάετ. [Απῃ.] 

108. ᾿Αργεῖ, Ἰοκα]ετ Παν, π1θ 
4 80 νγοπι ΒΕΙΟΡΟΠΠΕΒ. --- παντί πε 
πολλῇσιν νήσοισι, ει ἀῑε ὙΙτκ- 
Ἠσβεπ Ὑετηᾶ]ίπίεεο ἄλρετίταϊθεπάςς 
Απβάτυσκ: νρ]. 669 Β. -- ἀνάσσειν 
πτι (πετπιόρε ἆετ ἆαπηξ νοηπ Ζειβ 
πετµεμεπεπ Μασμί: ναι. Ι 99) 
Ἠετχ σα βδαἶπ, Ιπβηϊν ἆετ Α0- 
εἰο. Ὀτυτίρονς Ἠᾶ{έο ἀϊθθος Τετ 
πΗΣ ΒΙΠη, Ὑεηη ἀαπις ἀἱδ Αὐβίο]ιί 
4ε5 Ζει Ῥεϊ Υετ]εῖπαπσ ἀα5 Ώσερ- 
{615 απ Ῥε]ορε Ὀρπεϊομπεί πᾶτθ. 

109 - ϐ 496. 
110 -- Ζ 6Ἱ. 0138. Ττ8, οἶπθ 

εἩπχεπγο]]ο Απτεᾶς απ ἆά5 Ἠεεγ. 
111-- 118 -- 1 18--325. μέγα τα 

ἐνέδησε "γεχβἰτ]οἷίε σοπα]11ρ’. 
ΑΡΕΠΙΘΠΙΠΟΩ ν/]] Ἠΐθχ {Π βθἴπετ Ύ6- 
βΒπομαηρ ἆθθ Ἠεετες (18). παχ Ζαπι 
Βομεῖη ἄρετ 'γΥετο]επάππο) ΚΊασεπ, 
Ερτίοβῦ ἈὈετ πε 114 νάεν Ί1ββεἨ 
ππὰ Ί1]]εη ἀῑο παητε Βας]]ασο αβ 
(6. 9π. 98) ππᾷ πη]τά 8ο 6ἶηπ ἄεσεμ- 
εἶαπά σὔξ]Ιεμετ Ἰτοπίθ, Ὑσι. σα 
118. [ἂδημαπρ.] 

119 -- 286686. Ε π16. Ι20. Ὑρ]. 
2 92Ί. ἐκπέρσαντα, π8εὮ µοί ἀετ 
Αοσαθαίινὸ Ζα 4 ὄ41, ἩΠαπρίρεστίβ 
4ες ἄεάαηκεης: θτςδέ παςἩ Ζεχ- 
βεὔταηςσ Ττο]αα. --- ἀπονέεσθαι, η- 
ΒπΙδν Ετᾶς. παςἩ ὑπέσχετο: σα Κ40. 

114. νῦν δέ: περεη ἀετ Αοτὶαί, 
γρ]. ε 912, Φ 281, Ῥοχεϊεππαί, ἆ4α[ς 

ἀἱε Ετκεπηαιῖς ἆθτ ἶπι ΑΟΣ, 8πσθ- 
βεῦεπειπ Τμαίβασμθ ἵπ 4ο ἄθρεπ- 
ναχί (νγῖθ 16Ὦ ]είσό δες) ΓΗ]]{, πἩ- 
τεηά βουλεύσατο 2618116] Ζ188ΠΙΠΙΘΗ- 
Π4116 πας ὑπέσχετο 119. Ώοεχ Ἡδτες 
ἀαπ]ί ἀαδεῖ απ ἀῑο ἀατο] ἆθπ Έταιπα 
Ῥεαδεϊολμϊσίο Τάπβοβιπρ: σα 111. 
--- καί ααβἠητεοπᾶ: πα Τ4. κελεύει, 
νε Ζα δεΠ]ε[εεη απβ ἄθπι Μαησε] 
απ Ετ{ο]ς. 

116. δυσκλέα ταῖς Ναομάτασ]ς ἵπα 
γοεγεαηίαησα: ταῖς ἄργος εαπαξίες 
Ἠίαίαςβ, πει] ἆαβ Ίχησο α ἸΚαχσ 
φτά. --- πολὺν ὤλεσα Ίαόν ἵπ 4επ 
Κἄπιρίεπ απᾶά ἆπτοῃ ἀῑο Ῥθπο[ο. 

116 -- 198. Ν 996. Ἐ 69. μέλλει 
68 παρ. Κε, Ρι, 59, 8, Ἱ. 

116--18. Ὠϊεβο Ύδθχεα, ἀἱο ἆεῃπ 
Ζπβαππεημαηρ β{ῦτεπ παπά σεχαάοεζα 
4επ ἄοἀαηκεπ παΠε Ίθ6ρεῃ πιὔτάρη, 
ἀα[5 Ζετβ αποηἈ Ττοιας Ῥτοβεταπρ 
ποςἩ Πετραιήητεπ Κὔηπθ, πυΙάθι- 
βΡρτεσπεπ ἆθπι {εἰπρετεσμπείθη 0Ἠ8- 
τακίετ ἆθτ σαΠΖΕηΠ Ἠεᾶς, Ὑοθ]ο]θ 
Ίαχ α]]ο Μοΐνο, πγε]ο]ιο ἆαβ Ἠεεγ 
Ζᾳπι ΑΠΑΠαΥΤΕΠ Ῥθβταπιθη Κδππεη, 
επἰ]λᾶ]6, α9ατ γετάσοκέ: Ζοαβ’ Ζα- 
βασθ (119), ἀῑο Βοπαπᾶο ετ[ο]σ]οβ 
μεϊπισακοεἨτει (116. 119), ἀῑε Ὀδευ- 
Ζα]] ἀετ ἄτίεσἩεπ (138 Π.), ἀ4ἱθ Ίάηρο 
Ώαπει ἀα5 ογίο]σ]οβεη Βτίεσεε 154. 
19 {. Όπτοαι Δαββοπεϊάαπςσ ἆεγ 
Ύετβθ πητἆ απο] ἀῑε Βαβίεμαπς Υοη 
γάρ 119 ααἲ 115 ετ]ειοἈίετὀ. [ὰΑδι- 
Ἠαηρ.] 

11Τ -- Ι 324. κατέλυσε πάρηνα 
41ε Ηἄταρίοτ ᾱ.1.ΒατρεἨ πΙΘάΕΓ- 
γιατί: νρ]. ν 588. Π 100. 

ως άρ -- 



ον 

μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε Λαὸν ᾽άχαιῶν 
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίξειν ἠδὲ µάχεσθαι 

εἴ περ γάρ κ᾿ ἐθέλοιμεν ᾽ἀχαιοί τε Τρῶές τε, 
ὕρκια πιστὰ ταµόντες, ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, 
Τρῶες μὲν Λέξασθαι, ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν. 
ἡμεῖς ὃδ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν ᾽άχαιοί, 

Τρώων δ᾽ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, 
πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οὐνοχόοιο. 

τόσσον ἐγώ φηµι πλέας ἔμμεναι υἷας ᾽άχαιῶν 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 8 

ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει τοὶ γὰρ πρώτος ἐστὶ µέγιστον.] 
αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾿ ἐστὶ καὶ ἐδσομένοισι πυθέσθαι, 

120 

ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ᾽ οὔ πώ τι πέφανται. 

125 

190 
αβον 

Τρώων, οἳ ναίουσι κατὰ πτόλιν. ἀλλ ἐπίκουροι 
πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔνεισιν, 

118 -- Γ25. ἔτι καί Ίετηετ αποἩ”. 
--- τοῦ Ὀἱβ µέγιστον ΥΕ]. α Τ0. 869. 
γετρ. Δεπ. Χ 100: γεγιη οι διπΊηια 
Φοίΐεδίαδ. 

119. Ὑρ]. φ 9ὔδ. α 48δ. γάρ Ῥθ- 
ρτἠπᾶεῦ δυσκλέα 116. --- τόδε γε: 
Βίηη ἀἴθβετ Βείοπιπσ: πθηη οὔπας, 
βο 10 ἀῑεβ οἶπο Βομαπάο,. -- καὶ 
ἐσσ. πυθέσθαι -- Χ 805. Υ 904. 1 
Ἱ6. φ 2ὔ6. ω 439. Ἐκ. ΓΙ. ὅδ, 8, 28, 
βἰεϊσοιπᾶ Ζαᾳ αἰσχρόν. « 

190. τοιόνδε τοσόνδε παῦ ΠἨϊπ- 
πγεϊβοπάεπα δε: πγίς ππΙγ Ἠ16Γ. 

191, ἄπρηχτον “᾽απαὈρεπιβοΠ{’, 6ἵ- 
{ο]σ]ο5: να]. 462. ΤΙ’ 4895, ρτο]ερ- 
Ώβεᾗ-ρτβάϊκαξῖν Ζα πόλεμον. 

125. τέλος Ὀϊ πέφανται ραί8- 
{α]κΠβεπε Απεζηταπσ γοη ὤπρηκτον, 
εἴαϊζυ "ομπε απβ 21εἱ σα Κοπιπηθη”. 

1985. εἴ περ γώρ κ᾿ ἐθέλοιμεν --- 
6 206, Κοησεβεινβαίζ παῖξ ροῦεπ{Ια- 
Ίοπι Ορίαν (κἑ), τοη αἴπεπι απίθτ 
Ὀπιείθπάεη ἀεπ]κρατοη Εα]]: απρ6θ- 
ηΟπΙπΘη ϱε]οαί οἴπα, ποῦεῖ 
αν Ζαρερίιπάπις αἰσοπί]εἩ οτβῦ 
1921 Το]ρβί: πνὶτ πο]ίειπ απ Ἰοᾷθ 
Ώεκαᾶο ἆει Αεμᾶετ παχ εἴποη Έτους 
3] Μαπάβοπεη]ς ταεἨπεη, Ἐτ, Ὀἱ, 
54, 11, ὃ. ΜΙΟ γάρ π]χᾶ παυρο- 
τέροισι ετ]βαίειο. [Απμαπρ.] 

194, ὅρχια πιστὰ ταµόντες -- ὦ 
485. Ὑπ]. τα Τ 106: -- ὤἄμφω πας] 
ἄθπι Ῥ]πτα] ἄετ Ώπα], Ὠθιάο Ύὅ]χκοτ 
αἱ Επππεϊίθη σεία/εί, 

196. Τρῶες μέν, πᾶπα]ο] κ᾿ ἐθέ- 
λοιεν, Λέξασθαι νοη η. Λεγ- 516Ἡ 
Β8ΏΙΠΙ6ΙΗ, ἅτ. ΓΙ. 69, 4. --- ἐφέστιοι 
1π ἆεν Βίας αηβᾶββϊῖσ. --- ὅσσοι 
ἀαεπι Ῥεζρηίεη οτε παο]Ἡσεξίε]]ϐ, 
πο 8 214. [Ἀημαπσ.] 

196. διακοσμηθεἴμεν ππβ Υοί- 
{ε]]επὰ οτάπείεη, γσ]. ἀἴ6ροπεχθ, 

ε1σαης 835 ἆετ ΙπβπΙ αν κοπβίτα]- 
Ώϊοη (13ὔ Λέξασθαι) 1π ας γατραπι 
Βηϊζατη. 

191. Τρώων 7ᾳ ἄνδρα: τα 198. 
-- ἕκαστοι Ψὶχ 61ππε]πεη, τς σετ 
ἵη Ὠεκαάεηπ τονγίει]6 πᾶτεη, αἱβο 
ἄεπι ΒΙηππθ ηΒΟΗ: ἄἱθ αἸπσείποη Τ6- 
Καάεπ, αρροβΙν. Απάθτο ἕκαστον. 
[Απμαπο.] 

129. τόσσον Ζα πλέας -- πλέονας, 
8Ο παχ ἨὨΐθς, πῖθ πλέες -- πλέονες 
4 9956. ἈΝποὴἢ Θ 665 Εἔ, νατ ἀῑο ΖαΠ1] 
4ετ Έτοει απᾶᾷ Υετοπάεζεη 60000: 
ἀϊε Ζα91 εν Αολᾶετ βομἉξσίεη εἰἶπῖσε 
απξ 190000, απἆθτο πας Ατιρζατοϊ 
Απξ 140000 Μαππ: σα πὅο. 

180. ναίουσι ἴπι Πε]αξβινεαία ταῖς 
ἈΝαολάταοκ τοταηςσεεΏε]]6 πθσεπ ἀθβ 
{ο]σεπάεπ εσεηβαίσθς, ἆθπι ΒΙππθ 
ηΒΟἨ ᾳ]εῖο]ι ἐφέστιοι 195. ἐπίκουροι 
ριβαικα ντ: α1ς Ζτ72ῇσ]οτ, 

191. πολλέων ἐκ πολίων σολὸτῃ 
οης 7α ἄνδρες. -- ἔνεισιν 1πδιωέ, 
αἶπα ἀβτῖη, γρ]. 808, απο] Ε 4ΤΤ. 
Φ 686. Απάετο ἔασιν. [Απ]ῃληρ.] 
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”. ὁ 
οἵ µε μέγα πλάξουσι καὶ οὐκ εἰῶσ᾽ ἐθδέλοντα 
Ἴλιον ἐκπέρσαι, ἐὺ ναιόµενον πτολίεὂρον. 
ἐννέα δὴ βεβάασι «4ιὸς μεγάλου ἐνιαυτοί, 
καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα Λέλυνται' 196 

αἳ δέ που ἡμέτεραί τ) ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα 
” 

εἴατ᾽ ἐνὶ µεγάροις ποτιδέγµεναι' ἅμμι δὲ ἔργον 
ελ 2 / { ϱ’ Γρ νο 

αὔτως ἀκράαντον. οὗ εἴνεκα δεὈρ᾽ ἱκόμεσθα. 
ἀλλ᾽ ἄγεθ). ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 
φεύγωµεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαΐαν' 140 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 
ὡς φάτο, τοῖσι δὲ δυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν 

πᾶσι μετὰ πληθύν, σοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν. 
κινήθη ὃ᾽ ἀγορὴ φὴ κύματα μακρὰ Φαλάσσης, 

, φ 
πόντου ἸἹκαρίοιο" τὰ μέν τ) Εὐρός τε Νότος τε 146 

ὤρορ᾽ ἐπαῖξας πατρὸς «4ιὸς ἐκ νεφελάων. 

152. μέγα πλάζουσι, τα 4 ὅθ9, 
ταῖς συατήοκίτεϊῖρατ, απ ἆετ Ἐτ- 
τοῖοπαηπσ ἆεθβ Ζ16εἱ5 Ἠϊπάετη. --- καί: 
Ζα Τ4. -- οὐκ εἰῶσι: πο 4 660. 
659, π]ολί σοβίαἰ{εη, να ΘἨΏΤΘΗ, 
ἄασα αἀνεγεαβῖν ἐθέλοντα ψῖο 07159. 
ο 280. Π 996. «Ὁ 918 αἱ οἴπο Ἐτ- 
ρᾶπσαηρ ἆθβ Υετρα] εστί”, νγἈμτοπά 
4εχ {ο]σεπάε Τπ[, νοη εἰῶσι αρηᾶπρί. 

198 --- 498. Θ 288. Τ409. Ν 980, 
ᾧ 4399. Ὑσ]. 4 164. 

194. δή 5οἸοἨ. --- βεβάασι β1πὰά 
ἀαμῖπ ρεραηπρεπ. Ζα ἄιός νρ]. 
ξ 98. ὦ 944. 

196. καὶ δή παπά 8βολοῃ. -- 
σπάρτα Ταπ6θ, απβ Βομῖ] οἆετ 
Βιηκεη, Λέλυνται περεη ἆθπι 
ΒΙπση]αχ σέσηπε: Ἐν. Ρἱ. 68, 9, 1. 

196. αἳ δέ Ίεπο αὖθτ, ἀοτή 
ἈὈ6ς, πας παοηΏ{ο]σεπᾶοτ Ετκ]ᾶχαπρ. 
--- τέ ἵπ {τείετετ Βίε]]αηπσ ἆθπι καί 
επβρτεσ]επᾶ, πεί] ἡμετ. ἄλοχοι επΡ 
Ζ188ΠΙΙΠΕΠ ρεΏὂτεη, 

19Τ. εἴαται πιῦ ποτιδέγµεναι, πίθ 
Ἡ 4156. Ι 628. β 408. ιὅ4δ6: στ 4194. 

188. αὔτως απ βἶς], ἆ. 1. ἆατο]- 
818. 

150-141 -- ΙΤ .20--28. 
199 -- Ι 326. Τ04. Μ π5. Ἡ πα. 

Ότο. 0394. Σ990Π. µ918. ν 119. 
140. Ὑπ]. Η 460. Ο 499. φεύγω- 

µεν: τα Τ4. 
141. Ώιε Ζερεείπιπιαησ "πΙο] {6 

πιθμτ) πσεηῦτί ζα ἆθπι Ιπ ἆσθπι 

Ἐπίπταπι επίμα]ύεπεπ Βορτ ἆθτ 
Ἐπτψατίαπα: 65 13/66 αἶοὮ π]ο]λῦ παθΏτ 
Ἠοβθη, ἀα[5 νηῖγ ΘΙΠΠΘἨΠΙΘΗ Ὑγθτάθη, 
[Απ]μαηρ.] 

149 --- ΙΓ959ὔῦ. 43208. Ζ51. 4804. 
Ν 468. ϱ 150. 

148. πᾶσι μετὰ πληθύν, εἶπο Α}- 
ῬοβΙοἨ Ζα τοῖσι, α]]6π απίοχ ἆθχ 
Μεησε Ἠϊηπ, ται Ὀπίετεοποϊάππρ 
γοηπ ἀ4επ ἄετοπίεν. Ὑρ]. Ρ149. Ι 54. 
π 419. Ὠϊαο ἆπτοἨη 184 Π. απρετερῖίθ 
ΒοηἨπεισἈῦ πασἩ ἆο; Ἠείπιαῦ Ἠαθίθ 
ἀ4ϊθβο απεγψαχθεο Ἁτκαπρ Ἠθενος- 
Ρετυ{θη. 

144. φῄή σε, Ψ18, ΕἶΠπθ Ἀ]{α- 
{ὔἤπι]ομα Ῥατάκοαι Ἠϊοςγ απᾶ 499. 
-- κύματα μακρά]αησσοβίτεςκ{θ 
Ἐ]αΐσθηῃ,. [Αππαπρ.] 

146. πόντου Ἰκαρίοιο 186 15 ἆατ 
Τα! σαπι ππσεη Φαλώσσης ἆἱθ 
ΑΡρροβίΠοπ. Ὑσ]. 996. 358, τπτ 
Θ 48. Ἐτ. Ῥι. στ, 10,1. Ρίο Ίκα- 
τ1βοἈθο Ἀολςο 6ο Ἠαδθ 1Ἠτθ6ή 
Ναπιοπ γοηπ Γκατία, οἴἵποι Χ]6ίπεη 
Τηβ6] Ὦ6ὶ ΒαΠΙΟΒ, ππᾶ γαχ ἆπτοῃ 
Ἰάπβσα Βῆχπιο Ῥετϊομβρί, --- τὰ 
μέν τε: τα 4 29584 υπὰ ἆ 941. -- 
Ἐύρός τε Νότος τε 415 εἴη Βζά- 
οβίν]πά νετραπᾶεπ ρεάαοΒί, ν]θ 
ἐπαῖξας πεῖσε: σα 1 ὅ. 

146. ἐπαῖξας παλ ἆθπα 6 510Ἠ 
4αταα{ξ σαρ(ὔτσί Παί. Ὑοτσ. Λεη. 
184: ὕπεμῦιεγε πιατί. --- ἄιός, 818 
νεφεληγερέταο. Ὑρ]. ε 508 {. Ε ὅ22. 
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ὣς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ Λήιον ἐλθών, 
λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ᾽ ἡμύει ἀσταχύεσσιν, 
ὥς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήθη, τοὶ δ᾽ ἀλαλητῷ 
νῆας ἐπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ᾽ ὑπένερθε κονίη 160 

ἵστατ᾽ ἀειρομένη. τοὶ δ᾽ ἀλλήλοισι κέλευον 
ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν, 

2 ; 3 , ες Βάλα λ ἓ 2 λ ο 
οὐρούς τ᾽ ἐξεκάθαιρον ἀυτὴ ὃδ᾽ οὐρανὸν ἴκεν 

Ὦ - 7 ” 
οἴκαδε ἱεμένων' ὑπὸ ὃδ᾽ ἤρεον ἕρματα νηῶν. 

ἔνθα κεν ᾽ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη, 166 

εἰ μὴ ᾽ἀθηναίην Ὥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν' 
»ῶ πόποι, αἰγιόχοιο «4αιὸς τέκος, ἀτρυτῶώνη, 
οὕτω δή οἰκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
᾽4ργεῖοι φεύξονται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα Δαλάσσης; 

14Π. Ζέφυρος παχ ἄεπι Κ]εϊπαξῖα- 
{6η εἶτπ Κα]ζετ παπά αὐἄτπιίβομεν Ἁιπά, 
ἀεπῃ ες Κκοπιτηῦ ἄρει Τηταοῖεης (.6- 
Ῥΐτσε: 4 916. Η 68. -- βαθὺ Λήιον, 
πῖθ ι 184, 116 πεσεπ ἄετ Ἠομεη 
Ἄμτοηῃ. [Αππαης.] 

148. λάβρος ρτδαϊκαίιν τα ἐπαι- 
γίζων -- ο 998. -- ἐπί τ᾽ ἠμύει 
στ., πᾶπι]]οἩ λήιον αἱ Βαβ]εκί, 
εἴπ βε]ρείάπάίσεν Ζαρβαΐα Ἰηπ ἀετ Ύεχ- 
βιείεπαπσ: ππᾶά ϱ8 π]οκῇ ἆαροί 
(Ὀεῖπα Πεταπειὔτπιεπάεη Ζδρῃγτος, 
τα]. 4 ὅλ9). Τρι. 510. 4166. Π999. 

149. πᾶσ᾽ ἀγορὴ κιν., Βδεκ]εῖιτ 
τα 144. Βεϊᾷο (Ιείομπίεεθ βο]]επ 
4ἱ6 Ῥοεπο γυο]είᾶπάϊσ πια]οι: ἆαβ 
εχείο 144--146 ἆαξ ρ]δὐσ]τολο 
Ῥπτοπθϊηαπᾶοεχ ἆο; Βεπεσαπο 
Ῥεῖΐπι Απζτισοαϐ, ἆάς /Ἰποϊιίο ἆαβ 
ππαππίετρτουλεπε ΚορΕ απ Κορέ 
βἶοἩ τεϊπεπάο ἙΕοτίβφίᾶτπεαη ἵπ 
εἶπειτ Ἠοπίαπσ 7α ἆεπ ΒοβΙΠεῃ. 
[Απμανρ.] 

160. νῆας ἐπ᾽, ᾱ. 1. ἐπὶ νῇῆας. --- 
ποδῶν ὃδ᾽ ὑπένερθε απῖίοχ ἆθῃ 
Ἐὔίκεη Ἠθτνος. 

151. ἴστατ᾽ ἀειρομένη -- ὅ 807. 
μ 566, ε{α]]{6 β1οἨ δἷοὰ οτπερεπά 
Ξ- β{16β 6ΠΙΡΟΤ. 

165. οὐροί (τρ]. ὀρύσσω), ἀῑο 
Έντολεη, Παα{στᾶ απ, 1π πε]οπεη 
ἀἱο Ῥοπμίβο απΏ ἆθπι Μθετε αυίς 
Ἰ8πὰ αππᾶ γοπι Ἰαπάε 1η Μεεγ σε- 
Ζοβεη γγετᾶεη. -- ἐξεκάθαιρον 86 
Γεσίεηπ απβ, ποαῖ] εἶε Ίάησο Ζ6ἰί 

πΙοπῦ σεῦταιοηῦ πποτάεπ ππᾶ ἆθβ- 
πα] γετία]]επ Ἱατεη. --- ἀυτὴ δ᾽ 
οἐρανὸν ἴπεν, ψὶε Μ 888. 3 60. 

164. ὑπὸ ὃδ᾽ ἤρεον εἷἶθ Ζο6εΠ 
πηπ{ζεη Ἠθττοτ, ἄετ 6εσεπραίζ 7α 
4 4586. 

Υ.156-- 910. Παριοϊδε]ιεπιιι[έ ἄεγ 
«Αί]επα. «Αι ιο ἹΗα]πισι ἐγεινί 
Οἄψδεεις ἄαξ Ποεετ ει Τεγβδαπιπι- 
ιώιᾳ Ζιωγτίοἶ:. 

156. ὑπέρμορα, πε ὑπὲρ µόρον 
α 94. ὈῬετ ῬΡ]δίζΙςοΠε ἐῶττιῖβεπε 
Απζγτασϐ (144 Β) αππᾶ ἆας απατ{- 
Ἠα]ίκαπιο Πτάπσεη (147 Π.) ἀετ Ἰαταί 
βομτεϊεηπάθη (149. 159) Μεπαοπει- 
ΠΠ8ΒΒΕΩ Ζα ἄεπ βοημίῆεπ Ῥεϊδαλρίαο 
4ἱε6 Ἐάνητες απ ἆετ (ετοπίε- 
Υθ6γεαηπη]αησ (65 Ἠ.), 5ο ἆαῑς βἶθ 
4επ Ῥ]απ ἆἀθςξ Αραπιθπιποπ (τὄ) 
πΙοῦ ααβ{ἤμτεἨ Κοππηῦεπ. [Αηήπαπς.] 

1566 -- 6 426. 

16τ -- Ε Τι4. ϐΘ 9565. ὦᾧ 420. 

168 -- ε 904. οὕτω δή "5ο π]τ]κ- 
Πομ”, {ο]σετπᾶ απδ ἆεπ νοτ]εσεπάθη 
ΤΠαΐδασπεὮ, οᾶετ ἄειπ Ἰοτίεηπ ἀ4εβ 
απάθτη, 1π ἄεγ Έτασε αἱς Αιβάταο]ς 
4ες Ὀπννι]]επβ οἆεχ ες ΒείγαπιάεπΒ, 
γε ᾗ 88. Ο 901. ὅδδ. ε 904. 

169. ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα 9. βἴαρῖ]ου 
Ὑειββοβ]α(ς: ἄδρετ ἆεπ «Ῥτοϊιίθη 
Πὔο]απ) 4θβ Μ66τ6Β, ποπη 6 
ἨΜε]]εα ταπεη παπά ἆἀῑρ ππφεπθιτθ 
Μαβεο ἆεπι Β]ο]ς νο σοπδ]οί ετ- 
βομεϊπηζ. ἈἘαὶ Ἰα6. Πιολίθγα ἆογβιπι 
οἆεχ {εγφα πιαγίς. 



56 

κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμω καὶ Τρωσὶ Λίποιεν 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ . 

160 

᾽Αργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾽άχαιῶν 
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. 
ἀλλ᾽ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾽άχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 
μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.' 1656 

ὧς ἔφατ, οὐδ᾽ ἀπίθησε Θεώ, γλαυκῶπις ᾽αθήνη. 
.βῇ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀἴξασα, 
καρπαλίµως ὃ᾽ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾽ἄχαιῶν. 
εὗρεν ἔπειτ Ὁδυσῆα «4ἱὶ μῆτιν ἀτάλαντον 
ἑστεῶτ”. οὐδ) ὃ γε νηὸς ἐυσσέλμοιο µελαίνης 110 

ἥπτετ᾽, ἐπεί µιν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἵκανεν. 
2 ” αμ ’ / ο 2 / { ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις ᾽άθήνη 
»διογενὲς 4αερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 
οὕτω δὴ οἰκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
φεύξεσθ᾽ ἐν νήεσσι πολυκλήισι πεσόντες; 1Τ56 

κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμω καὶ Τρωσὶ Λίποιτε 
᾽4ργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾽άχαιῶν 
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. 

160 -- ἆ 118. κἀδ ζᾳ Λίποιεν: 
οἶηπ εαρ]εκίῖνοε τε, νγε]επες ἆῑθ 
τη ἀετ ὙΥεγπιτκΗεπαησ ἆθτ εχπαΤ- 
τείεπ Ἐ]αοΏίς εἶοὮ εχσοῦὈεπάο Έο]ρε 
επ{ᾶ]{, βοᾶ {8 απβ ἄετ νοΥπεγσεῄεη- 
ἄθη Έταρο ἆἀετ Ἠγροϊμείίβεπε ου- 
ἀετβραῦζ Ζα επίπεμπιον 16ῦ: ἆ8πη 
ψὔχάεη βἷθ ... νρ]. ζ 286. φ 829. 
-- εὐχωλήν Ῥιλάϊκαῦ ζα Ἑλένην, 
Ζαπα Ἠπῆπιθ, Ζαάπῃ δαῬε]. Ὑσι. Χ 
4595. 

161. ᾽Αργείην εἴεπεπάες Ῥεϊποτί 
4εχ Ηε]επα, αἱ5 Ῥε]οροππθβίετῖη, 1π 
Ῥεζας απ! 1Ἠτεη 2εΙ ει Ισεπ Απεπί- 
πα] 1η Ττο]α. 

169. ἐν Τροίῃ, νο ἀθτ Τ,1πάβοΏα {6 
ν]ο 281. Τ Τ4. Τ' 980. -- ἀπό ΡΤο- 
ομῖ α. 

104. σοῖς “πιϊ{ ἆεπ ἀῑτ ε{σεπ απ’. 
-- Ὀρτίσεπε νοετ[αμτί Αἴπεπο πὶς]λῦ 
ηΘΟὮ ἀἴέβεπι Αιΐχαρο 119 Β., πος- 
ΡαΙ0 ΑτίκζατοἩ Ἠ]εν ἆ4θη 688 τοζ- 
ναί, 

166.  ἅἄλαδ᾽ πβρχϊπσ]ιοὰ ταῖς 
Ἀπ]ααζεπάεπι σ (2α0. -- ἑλκέμεν, 
πᾶπα]Ιο] Αχαιούς αἱ Βα)]εκέ. {[Απ- 
λαης.] 

167 -- 44. Η19. Χ168Τ. 6 121. 
α 102. 

168 -- 17. [ᾶὂπμαπς.] 
169. σι. Κ139Π. εὗρεν, ΒΒΥΠά8- 

Ββομ. ντ. Ρι. 59, 1, ὃ. -- ἔπειτα 
ἀστα 1. 

1Τ0. ἑστεῶτα, πας Νασςλάτας]ς Ίπι 
γετεαπίαησε: Οἀγββειβ παχ τοπ 
εἐβπατησ] πΙοῦ παῖῇ [οχέρατίεον. Ὁ- 
Ῥτίσεης Ίαο ἀῑο ἀγορή γοτ ἆθπ Βο]ήζ- 
{επ ἀεθ Οάγββειε: «4 806 {. --- νηός 
σαεῖη) ΒΕΠΙΗ. --- ἐυσσέλμοιο µελαί- 
νης πο 968. 

1Τ1. Β6ι αοἶοπει ΒΩπιπππηπς παν 
Ο0ἄγβεοιςβ {ᾷχτ Αίπεπο ἆθτ τθο]μῦθ 
Μαππ. [Αημαπς.] 

112. προσέφη, πᾶπι]ΙοὮ μίν. 
178 - «4 858. ϐ 98. Ι 908. 664. 

Κ144. Φ τ28 υπᾷ ἵπ ἆθχ 0ἀγβεοο, 
1Τ4---181 -- 158---1656. 
115. ἐν 7ᾳ πεσόντες, ἀἱθ πηρε- 

οτἀπείο Ἐ]ποΏί Ῥοπεϊιοππεπᾶ, εἶπε 
βίαθί]ο Ὑοτριπάαπσ του Ῥθεπεραπας 
απᾶ Έτυμα, πο Ὀ6ι ἐμβάλλειν υπά 
ἐντιθέναι, ἆα βἶοι Ὠθι Ἠοππετ γοη 
ἀϊερεηπ ἀταί Ὑετρεπ Καῖπθ Οοπιροβῖ{α 
ταῖς εἰς Βπάθη. 

κ’ νώθρο«« 

Εν ο ο πμ νο ο. 

όλ ομύ ο... --- κα 



2. ΙΔΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. δτ 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν κατὰ Λλαὸν ᾽ἀχαιῶν, µηδέ τ) ἐρώει, 
σοῖς δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 180 

μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας.' 
ὡς φάθ᾽, ὁ δὲ Ἑυνέηκε θεᾶς ὅπα φωνησάσης. 

βῆ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε τὴν δὲ κόμισσεν. 
κῆρυξ Εὐρυβάτης Ἰθακήσιος, ὃς οἱ ὀπήδει. 
αὐτὸς δ᾽ ᾿ἀτρεΐδεω ᾽ἄγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν 1856 

δέξατό οἳ σκῆπτρον πατρώιον, ἄφθιτον αὐεί' 
Δ τν. 2 λ τω ν ο { 

συν τῶ ἔβη κατα νῆας ἄχαιώῶν χαλκοχιτώνων. 
ο λ το 2/ / 

ὃν τινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη. 

τὸν ὃδ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς᾽ 
δαιµόνι’, οὔ σε ἔοικε κακὸν ὣς δειδίσσεσθαι, 190 

ἀλλ᾽ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε Λαούς. 
οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ᾽, οἷος νόος ᾽Ατρεΐωνος" 
νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα ὃ᾽ ἴψεται υἷας ᾽άχαιῶν. 
ἔν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες ἀκούσαμεν, οἷον ἔειπεν. 
µή τι χολωσάµενος ῥέξῃ κακὸν υἷας ᾽άχαιῶν. 196 

θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος, 

τιμὴ δ᾽ 

179. µηδέ τ᾽ ἐρώει --- Χ186, ππὰἆ 
1α15 πΙοπ{ αὉ, ππᾶ ταπε πΙοΠῖ. 

180. δέ 1βΐ Ἠ]ετ εἰηπσε[ᾶσό, γγεῖ] 
4ετ επρθ Ζπβαπιπεηηαπς πας δι 
ἀατο] μηδέ τ᾽ ἐρώει απίεγρτοςπθι 
νχᾶ: νο. 164. 

185 -- Κ 55. Ἐταείες Ηεπι]βζΙο] 
-- Ο 445. ὅπα ΟὈ]εκὸ σα ξυνέηκε. 
Ώαπαοσ] βολε]ηῦ 11π1 41ε δίπ σαχ 
ποιο β1επύραχ εχβοΏΙεΏηεπ Ζα 88]. 

188. βη δὲ Θέειν, ηΒςη βὴ δ᾽ 
ἰέναι. -- ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, 818 
Ἐπ]α ντο ἕ 500: νρΙ. Ρ 698. 

184. Ἐὐρυβάτης: νο. τ244--948: 
σα 4 920. 

186. 181 -- 46. 4Π. δέξατό οἳ 
πα Ώπι 1Ἠπα αὉ: Ζαπα Ζα6ΙοηεὮ, ἆα[β 
6τ πι Ναπιθη ππᾶ πηῦ ἆοτ Το]]- 
πτηαοἙῦ 45 ΑΡΑΠΙΕΊΙΠΟΠ παπά ε]η γη ]]. 

188. ὤν τινα μέν Ἠαΐ ἵπ 198 ὃν 
ὃ) αὖ εεἴπεη εσεπεαί”, πο Ι 608 
Ἰη 610. Φ 9519 1η 9899. 1 14 1η 149. 
--- βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα, ἀῑο 
πῶπα]ίοη πΙολῦ της Ζα1η Ὠαί ἆετ 
(ετοπίεη ὄ8δ Π. σεηὂτύ Ἠαζίεη: 7ηγεῖ 
νοτβομ]θᾶεπε Βεζειοπππηρεη, Κῦπῖρο 
ππᾶ π]εάετο Αάε]σε: να]. Ι 9584. --- 

ἐκ «ιός ἐστι, φιλεῖ δέ ἓ µηήτίετα Ζεύς. 

πιχείη, ἄετ Ορίαξιν Ῥαῖ ὃς τις 1ΐ8- 
τοῦῖν. [Ἀπβανς.] 

189. τὸν δέ, Νεολβαΐ πα ἀθπα 
ΠΥΡοίλεῦΙβοπεη ὂν τινα. 

190. δαιµόνιε Ἠ]ετ πα]]άθι, αἱ 
900, απρθεστεΙΕ]119016. --- δειδίσ- 
σεσθαι ἱπένπκίών: ἵη βο,τοοῖθι 
ροεταίθη, αἶπ Πηζοπβίναπι σα δεί- 
δια. 

191, ἄλλους ᾱ. 1. απάτεγδαϊ{β. 
192. Ζαπι Βἰσπιβθίδπιπς ἀ4ετ ἆταῖ 

ΦοἩ]α[βποτίε νρ]. Υ 64. 4 17. 180. 
Β πὂδ. Ε 4Τ4. ζ 180. η 212. ο 111. 
α 402. 

199, ἴψεται ντα ΖΏολἈ{1πεπ. 
194. ἐν βουλῇ τα οἷον ἔειπεν. 

Ζατ Βίε]απςσ Μ 69. -- οὐ πάντες 
ἀκούσαμεν, εἶπο παϊ]άετε Βρτθς]- 
φιθῖβθ, Ίο ἀ4ετ Ἠθάεπᾶς 51ο απίθγ 
4ἱε Απσετθάείεηπ πηῦ αἱπβοἩ]ε[δ6, 
νε 942. η 901. 

ἆα[β πατ π]ολί 

196. θυμὸς δὲ µέγας κτὲ. ΒΙΠΗ: 
Ώ6εηππ ο6ἶπεηπ ἨΠοουλμ[βητεπάθη 
ΒΙΠΏ Ἰαῦ ἀθχ Κδπῖρ ΑσαπιεπιποἩ. 
[Αημαπς.] 



δ8 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

ὃν δ᾽ αὐ δήµου 

” 2 
ουτε ποτ 

2 2 λ -.. 

οὐκ άγαθον πολυκοιρανίη 

ἄλλοι μέν ῥ᾽ 

198, δήµου ἄνδρα 6εἴπθη Μη 
8Ἡ5 ἆθπι Υο]κα: ἆεπ Εἠτείεη παπά 
Ἐάε]εη 188 εηἰσεσεηρεβείζ{ εἰπά ἀῑθ 
δήμου ἄνδρες ἄαπιεΙηπ{χαίθ, Ώ88 
οὗ Ἱπ ἀετ Ζψγοϊίεπ Τ]6εῖς νος νοκα- 
Ἡβοπεπα Απ]απςυ Ῥ]αιδύ Ἠϊετ Ίαησ 
πο Ὁ 491. ϱ 6Τ8. [Απμαηρ.] 

200. δαιµόνιε 4α Τηοχ. 
301. σέο, π]οΏΏ σεο, πε 1π ἆθτ 

Κοπυραταίίου ϱο]ῦοί οἶτπ 6ερεπεαῦ» 
περῖ. φέρτεροι ἰο]ίϊσοχ. --- σὺ 
δ᾽ ἀατεὮ ἀῑο απαρ]οτίβθοπε Ἀζε]]αης 
Ζπ σέο ἆετι Πε]αβνεαίσ εηπςρ 8ηρθ- 
εοπ]οβδεπ: 7Ζα 4 61. 6 108, Ο 181 {. 
η 901. Ἠγτ τς Ὀπίετοτάπαηρ: ἀετ 
ἀτα, οᾶει πᾶμτεπα 4 εἶο, 

909. ἐναρίθμιος “παῖί εἴπροσᾶη]{”, 
πηζᾶπ]επά, εὔπγας σε]{επά, Κεῖπε 
Να]]. γα]. ΛΜ 212 ὮὨϊ 214, ες 
Υ38ΟΠε ἨΗγίηπαπς ρα[56 Ζαχ ρετεῖχ- 
ἴθη Βῶπιπιυπ. 

208. οὐ μέν πως ΚεΙπεβψγθρΒ 
ἆοοἩ παλἈτ]1ςοἩ, η Ιποπίβεπθπι 
Τοπε: 2α 4 168. --- βασιλεύσομεν, 
ἀϊθεε]ρε Βρτεο]ψεῖεο πο 194. 

904. οὖν ἀγαθόν, Δαγπάεῖοη πε 
4 11Π. ἀγαθόν εαρείαπενίοτί, πε 
κακόν Τ 956. Κιτ. Οἱ. 48, 4, δωίνε- 
εἷς ρεσεπεἈ{σ]εβπον Ααγπάσίοπ: Ζα 
4 101. Ἀπβαπμ.] 
Ἡ αμ ο ἀθτα ἳ ες” νετ!εἩ, 
85 βασιλενειν. -- ἀγπυλομήτ 

Ἑτππιπιεθ Βαὐεολ]ᾶσο σας μα νά 
εοπ]ασεπ. [Απ]μαπς.] 

ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι. 
τὸν σκήπτρω ἑλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε µύδω' 
»δαιµόνι’, ἀτρέμας ἦσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, συ ὃδ᾽ ἁπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 

ἐν πολέμω ἐναρίθμιος οὔτ᾽ 
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ ᾽άχαιοί. 

εἷς κοίρανος ἔστω, 

εἷς βασιλεύς, ᾧὦ ἔδωκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω 
[σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ Θέµιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύῃ]." 

ὧς ὅ γε κοιρανέων δίεπε δτρατόν' 
αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

ἠχῃ., ὣς ὅτε κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
αἰγιαλῷ µεγάλω βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος. 

ἔζοντο., ἐρήτυθεν δὲ καθ’ 
Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπῆής ἐκολώα, 

200 

ἐνὶ βουλῇ. 

206 

οὗ δ᾽ ἀγορήνδε 

210 

ἔδρας. 

906 -- Ι 99. ει Ὑετα {εΒ10 Ίπ. 
ἄεπ Ῥερῦεα Ηαπάβομτήῖεη. σφίσι 
1Ἠπαοη 9Ἠπθ Βεζίεμιηρ. βασιλεύῃ. 
οππᾶ]6 εἶπεπ πιεϊίβοπεπ Ε9ΗΙ6Υ, 
[Αημαπς.] 

201. δίεπε ἁαπτολβολταἑῦ. Ὑρ]. 
ϱὸ 243. 

908 -- 86 υπᾶ 91. 
909. [Αημαπρ.] . 
910. αἰγιαλῶ έ  μλρον (ππ- 

ἀκα αν) γοπ ἆεπ Ἰθταπῦοββεπᾶθη 
ΎΜοσεη: απι Ὁέεχ ταιβολίς σµα-. 
ραγεῖ δέ τε ραταακ{ίκοποχ Εο]ρθ- 
βαΐσ, νψῖθ 408, τας ομΙβββο]Ἰοτ 
Βίο]]αππσ σαπι νοτπετρεμεπάεη Ὑος- 
Ῥαπα: ἀαίΣ ἀῑε Ἀο]ο Θθο ετάτο]ης, 
γοπι Ἠπάετμα]] ἃετ Βταπάιπς Ἆπι 
Ὀέεν, 

Υ. 211-217. Ὠίε δε]ιπιᾶ]ιγεᾶε ἄεδΒ 
Τ]ιεγδίίον γιά δεύπε 2σ]ιέέφιύπς ἄιωο]ι 
Οάγρεει. 

911. ἔζοντο ἐρήτυθεν, βὐα0ζλα θε 
Η]αίας. --- καθ’ ἔδρας: πα 99. 

219. Θερσίτης, οἵτπ Ῥθάθαίπηρς, 
γο]] σευι]ἀείετ Ἀαπιεθ “Ετεσμ αρ” : 
(θέρσος Ἀο]ΙβοἩ -- Θάώρσος), 180 εἴτ. 
Απβρατιᾶ τοπ ἨΗα[βμολμκαῖί απ ΚΟτ- 
Ῥεσ, πψεῖ απ 1Ἠπη ἀῑθ τετᾶσμΏ]Ιο]θ 
(6βίπηπηρ ἀθαεσεπιθίπθη Ώ6ΙΠΒΡΟΡΘΠ 
ἀπτο]Ἀ Κὔτρετ]σπε Μι[εσθεία]ῦ νετ- 
ΜΙπΏμομῦ πετάεη 8ο]: ϱχ πιπ[ρίθ. 
Απραϊμιε 6γπεοζεπ. --- ἀμετροεπή 
Ῥτάάικαᾶν: πι πια[8δ]οβαπ 
Ἠοτίεσηπα]]. [Απβαπσ.] 
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ἔπεα φρεσὶν ᾖσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ᾖδη, 
µάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριξέμεναι βασιλεῦσιν, 
ἀλλ᾽ ὅτι οἱ εἴδαιτο γελοίιον ᾽᾿4ργείοισιν 2156 

ἔμμεναι. αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ᾖλθεν' 
φοΛκὸς ἔην, χωΛλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα' τὼ δέ οἳ ὤμω 
κυρτώ, ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε' αὐτὰρ ὕπερθεν 

Δ 2/ / Δ 2 2 / / 

φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνη δ᾽ ἐπενήνοῬε Λαχνη. 

ἔχθιστος δ᾽ ᾽Αχιλῆι μάλιστ᾽ ἦν ἠδὶ Ὀδυσηι" 250 
Ν λ , κ κωδ ο / , τὼ γὰρ νεικείεσκε. τόὀτ᾽ αὐτ' ᾽4γαμέμνονι δίω 

20 / λ 2 2 / . ο ο ΚΟ Να 
ὀξέα κεκληγῶς Λέγ΄ ὀνείδεα τῷ ὃ ἄρ᾽ ᾽ἀχαιοὶ 

/ ΄ - 

ἐκπάγλως κοτέοντο νεµέσσηθέν τ ἐνὶ θυμῶ. 

918. ὃς ῥα πε]ο]πετ 9Ώθτ, στ 
Ἐτ]δαϊοταπστοπ άμετροεπὴς ἐπολώα. 
-- ἄποσμα οτἀπιηρεΙοβθ, πηρθ- 
Ῥϊμτ]ισ]ς, πας ᾖδη, ατα ἀῑε (9- 
Εἴππαπσ 7α Ῥεσείομπεῃ. 

914. µάφ Ὀἱβ κόσμον -- Ε πο. 
γ 1598. -- ἐριξέμεναι 18ῦ γοη ἄκοσμα 
ἤδη ἀῑο Ἐο]σο. Ἐτ. ι. ὅδ, ὃ, 20. 

2156. ἆλλ᾽ ὅτι οἳ ατξ., 8η οὐ κατὰ 
πόσμον ει απβοΏ]Ιθ[βεπᾶ, ποσα 818 
ἐριζέμεναι εἴπ λέγειν τα εππΘΏπιεη 
1Μῦ: 6Γ σαχ 45ο θἶῃ Ἠθπαίθοπετ Ρ08- 
βεητο]/βετ. --- Ώετ ΟΡρίαν γοη ἀοτ 
ψιεᾷετπο]ίεπ Ἡαπά]αηπς: σα 4 5ὔ4.. 

916. αἴσχιστος δὲ ἀνήρ Ῥιβάϊκα- 
τι: α]ς 4ετ Ἠ8[5]11οἈβίο Μαπη”. 
--- δὲ ἀνήρ, εἴαϊιπαίνετ Ἡ]αίτϐ. --- 
ὑπὸ Ἴλιον Ἱαπῖεν Πορ Ἠ1π, ᾱ, Ἱ. 
ποτ Πϊο8, 3θετ εἴεῖ ἵπ ΈΒεζαρ ααέ 
ἄεπ Ἠδμετ σε]ερεπεπ Οτί, πο 249. 
492. 615. ὉὪ 297. ὃ 146. ἕ 469: 
Άποι 4 407. 4 181. Σ 281. 

91. φολκός, (τβ]. [αἴα, Γαἴσοπε, 
ππεοτ "Ἔε]σο)) ἘΚταπιπιρε]ηϊρ, 
ἀαε]ιβοεϊπῖσ απ Ῥεϊάεπ Ε'Π[δεπ, αΏετ 
Ίαΐπα Απ ἆθπι 6ἴπεπ Ε'αίβ6: αεῖπθ 
Ἐῆ[κο στΏίδοπε]ίεη απᾶ πατεη Ἱπ- 
Ρ]εῖε] Ἰαης. -- τὼ δέ οἳ ὤμω 1ἴοχ- 
πηθ]μα[. Ἐν. Ὀι. 50, ὃ, 8. 

918. κυρτώ "Ἡδοκετῖσ”, απᾷ 
Ρερεπ ἀῑο Βτιαεῦ Ἠϊπ συνοχωκότε 
ΖΙβ8ΠΙΠΙΘΏΡΕΡΏΟΡΕΏ, 1πι (θρεῃ- 
βα{σ σα εἶπετ εἀ]επ Ώτεϊίδομα]δετίρετ 
Ἠε]άεηρεεία]ξ: συνόχωκα εἶπ νε 
οἴχωκα Κ 265 σεριἀείοβ τεάιρ]]- 
7οτίος Ῥετ[οκύ γοη. συνέχω. Μιῦ 
αὐτάρ »ἰαζμαίίει Ἠίαίας. 

919. φοξός (νοη φώγω) βοΠῖθί ρο- 
Ῥταππ{, 5οπ1εξ Ζασθβρῖῦζτ, ᾱ. 1. 

τοτη αἰπσεάτῆοκὲὃ παπά ἆαπη παςἩ 
Ἠϊπέεη βἶοα βοημτᾶσ Ζπβρίπεπα. --- 
φεδνή, Ύοηπ φάω, αββεεεπαβί, 
ἀἄππσεφᾶςαῦ, βρᾶτ]ομ, ρτάςικαῖν 
ταῖς ἐπενήνοθε Λάχνη βρᾶτ]ϊολ 
ναι ἄατααιξ ϱηἴΒΡΙοβΒεηπ ἆ88 
ο]]λαατ. Ὠες 5ομ]οίο ΒριΖκορε 
πατάς πΙσοἩὸ πας] Απ ἀετ κάρη 
ποµόωντες ἀπτοἩ εἴπεῃ πεταβγγα]]θη- 
ἀθπ Ἡααχγας]μς ροπ]άετῦ οὖ6ς 0ε]]- 
νγοῖςθ γατάςθοζ{, βοπάθτη πεὶρῖθ 68η” 
πηνοτλΏ]]6 βείπο Μιασεεία]{. 

250. ἔχθιστος πι γεχ]λα[βῦςθ- 
βἴθῃ. -- μάλιστα, Ψὶθ ὅτ, ϱοΐἱδδὶ- 
πι, ΥΝΟΙΥΠΙΦΑΒΥΘΙΕΘ ἀεπι ΑοΠ]]- 
Ίεα5 ππᾶ Οάγεβειε: αἱβ ἆεῃπ εἰσεπῖ- 
Ἰσμοη Περταβεπίαπίεηπ ἆετ Ῥείάεη 
Ἠοτοῖρεπεπ Κατάπα]ίασεπάεἃ, ἆθτ 
εΤαρξεγ]καῖϱ) παπά :Κ]ΙασΠπεῖῦ”, ποσα 
ΤΠετείίθος ἆας εσεπαῦᾶσ]ς ΡΙ]4είθ. 

991. νεικείεσκε, 1Ἀβίετίο βδἴθεἳς, 
πι ἀεσεπεαῖᾳ Ζα τότ᾽ αὖτε " ἆαπιδ]β 
Ἠϊησεσεπ”. --- ᾽ἄγαμέμνονι 66ΡΕΠ 
Α., Παῦιν ἀες {εϊπά]Ιεμεῃ ΓΠΤεΓΕΒΒΘΒ. 

959. ὀξέα κπεκληγώς Ξ-- Μ 196. 
Ῥ 88 βολατί Κκτοεἰβο]λοπᾶ. -- Λέγ᾽ 
ὀνείδεα, πρ]. ε ὅ, Ζ8]π]ΐο εχ ἀῑθ 
Βοππιᾶπαηπσθη απ, Ἱπάεπι ἐἵ 
θεῖπ Υο]]αεῦ Εεϊσμεῖς Ὀπσετεολίϊς- 
Κοῖί ΊἨτα γουπατ!ί: 2556 Π. --τῶ, ἆθπι 
ΑΡΒΤΙΘΠΙΠΟΗΠ: ἆθπι 6Ώ6π (ἄρα) 
Ρτο]]ίεπ ἆῑο Αεηᾶετ, απᾷ ἆθβπερθῃ 
τιοηἈθείοθ Τηθυβῖτθς, ἆἀε5 ΒεΙ[α]]8 
ϱοίποι Ἡὅτετ ρεψ1/[ (νσ]. 9156) β6ἴπθ 
Αποτῖβο απ{ξ 1η. ΓΑπ]απς.] 

2298. Ζνεῖίος Ἡοπιιαίίοα: νρι. Π 
δ44, Ρ 354. πκοτέοντο, Ἱπιρετξεῦ 
νοη ἆθν ἆαλαετηάεη ΡΒΙΠΙΠΙΠΗΡ, 46: 
Αοτὶεῦ νεµέσσηθεν γοη ἆεπι ΕΙπ- 
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αὐτὰρ ὃ μακρὰ βοῶν ᾽άγαμέμνονα νείκεε μύθω' 
»τρεΐδη, τέο δὴ αὖτ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίξεις: 2οὔ 

πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες 
’ / 7 

εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι ᾽άχαιοὶ 
, / ο αν Ἡ , ο/ 

πρωτίστω δίδοµεν. εὐτ ἄν πτολίεθρον ἕλωμεν. 

ἡ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὃν κέ τις οἴσει 
Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ιλίου υἷος ἄποινα, 250 

Ὕ ] - 

ὃν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος ᾽άχαιῶν. 
ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα µίσγεαι ἐν φιλότητι, 
ο ] ΜΗ] 2 / Φ 2 Ν / ἦν τ) αὐτὸς ἀπονόσφι κᾶτίσχεαι. οὐ μὲν ἔοικεν 
ἀρχον ἐόντα κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας ᾿ἀχαιῶν. 

ὑπς ες ΑΠεζίς, πε]ο]εχ Ίθπο Βάπι- 
πηυης Ζπτῆςκ]{βί: Ζα «4 98δΙ. Β.914. 
η 306, 

9596 8. Ώιο Ἠεάε ἆθβ μετα. βείσί 
εἶπο Κεππίπϊς ἀον οἴσοπί]ομεῃ ΑὉ- 
βΙοΏῖ ΑραΠΙΕΠΙΠΟΠΒ ἆ4εηπ Καπιρέ {οτί- 
Ζαβ6ἴσθη τοταΏΒ, ΤΡ]. 229. 256. ταῖῦ 
251, γψὶο ἀἶθθθ ατ.ς Οἀγεβειβ) 
ΑπεριαοἩμο 192 Ε. Ἱπάϊτεκί σα οπί- 
ἨΠΘΗΊΠΕΗ πα, 

906. Ατρεΐδη, ομπα εἰωτοπάθς Βεῖ- 
νοτῦ. --- τέο, ὩοπιθτῖβοὮ εἰαῖε τίνος, 
ποτᾶζρατ: σα 4 66. -- δὴ αὖτε, 
πα 45940, 'Βοποπ π]ιοἆςτ). Βίας 
Ζα Ίτασεη, πε]οἉθβ ἆεπη οἴρεπβ]]ο] 
ἀἱο Αὐβίοπί ἆἀθβ Αραπι. εοὶ, Ἱορί 
Τηεχβί{ερ ἀεπιβε]ρεη βοξοτέ ταῖς σο- 
Ἠᾶβαίρετ Απβριε]απρ αι βεἴπεν βτγοῖς 
πηξ ΑΕΠΙ] (δὴ αὖτε) ἀῑα εἰφεππϊ(σὶς- 
αἴεη ΑεΙοπθεη ππίετ, ἁαίς ετ Ὠοί 
Ἠοτίεείσαηπρ ἆἀ6β Ἐτίεσθι πα Ῥρει- 
βὔπ]ϊοῖει Ὑοτίαι] γοτ/ο]ρθο. 

221. ἐνὶ κλισίῃς, νγεῖ] ΑσαΠΙΘΙΩΠΟΠ 
πἹΕἨτΘΤε Ζε]ΐίο Ἠαίίο: νρ]. Η 818. 
--- ἐξαίρετοι τὰ ἆπατο]ὶ ἆεπ Ώε]α- 
Ώτραίσ πγεϊίετ απβρε{ή]τί, 

328. πρωτίστω εἶπο ἀορρε]{ο Β{εῖ- 
Ρεταηρ. Κτ, Ὀι. 98, ὅ, 6. --- δίδο- 
μεν Ιεταᾶν, ἆασπα εὖτ᾽ ἂν ἔλωμεν 
Απίθοεάεηε: Ζα 4 ὅδ4. Τηεχβίεβ 
περαλἈτῦ ε1ο] α]ς Ὑετίτείει ἀθβ δῆ- 
µος: 258. --- πτολίεΏρον: σα 4 164. 

9359. ή 1τοπ]βομθ Ῥε]ραίυεαπίνγοι- 
ἴππσ ἆἀετ τοτηεχ απέρθΥοχζθπθη 
Έχαρε: Ροπ1[ς, -- ἔτι καί πος] 
(Απ{βετά στ) απο] ἀο]ά, αι[ςοτ 
Έπρ υπᾷ Ἐταπεη. (ο]ά σαῦ ϱ6 Ὀοαί 
4επ (τίδοεπετ 1π ἄ]ίετοι Ζαίξ πα 
πγεπῖᾳ τοῖπ πολυχρύσοιο ᾿Μυκήνης 

Η 180: 1π Μεηρο αὖετ Ῥαί ἆεπ 
ὙΎδἹκετη Ὑοτάεταβίθης, Ὀ6ῖ ἆθπ 1γ- 
ἄθτη παπά Ίτοετη, Ὑρ]. Σ289, --- ὂν 
πέ τις οἴσει: ἀϊεβετ Ἠε]αανεαία επζ- 
Ἠᾶ]6 πΙομί ἀῑο Ααβημταπσ τοπ ἐπι- 
δεύεαι ἵπ Βπα]θπι 9ΙΠΠΘ απβ ἆθπι 
ἀεάαπ]κεη ἆ46β ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, ΒΟΠ- - 
ἀετη ἀῑδ ῥρταμ]ετίβοπθ Ζαείοπθτυπς 
468 Βεάεπάθη, ἆα[ς ος ἆας Υ θτ]αησθῃ. 
465 Αραπι. Ῥα]ά Ῥείτιεάίσεη Ἰκδηπε: 
ζα 4 19Τ. 

981. ἐγὼ δήσας ἀγάγω οἶθ]ο Ῥτα]- 
Ἰετοί, πο 3258. Οοπ]. Αοτ. -- Εαΐ, 
εχαοῦ. η 

982. ἠὲ γυναῦῖκα νέην, πο ἀἱθ - 
0Ἠηγβαῖς οἆςετ Ἐτιβεῖα. Ὠ6γ Αοοι- 
εαν 186 νου ἆθπι Οὐ]εκέ ἆθβ γοτμοθι- 
βεπεπάεη Ἠε]αγραίπερ αὐἰταλ]ετί, 
οἆετ ϐ8 βοηπγερέ οἵηπ ἆθπ Αοοτπβ. 1θ- 
ριετεπάες Ὑετραπι σ]εϊιοπθοη Βίππθθ 
της ἐπιδεύεαι 229 νοχ, πὶθποθέεις. 
Ταπαῖς {σύ εν Ζα ἆαεπι γοχπυτ[ ἀαν - 
Ἠαβεαομί ἀἆεπ ἆετ Ἰο1]αεῦ. 

9898. ἦν τε πι κατίσχεαι, Ἐοη- 
Παπ]ςν 1πι Ἐἰπα]βίηπε: Απερίε]απς 
απ{ ἀἱο 0Ἠχγβεαίβ, ἄθτεῃ ΝΙοπίαΙβ- 
Ἰὔραπσ ἀῑο Ρερῦ Ζαᾳτ Εο]ὶρο Ἰαί, 
-- αὐτός, βε]ρβῦ ἆᾱ. 1. Εᾶτ ἀῑςλ, 
ἀπονόσφι σεβοπἀετῖὲ, α]]ο61π. --- 
οὐ μέν Ἰεϊπεβγθσθ ἀἆοοὮ ππαἩτ]οΙ: 
σα ἁ 169. Β 208. , 

994. ἀρχὸν ἐόντα οἶποτ ἆθτ 
Εἄμτετ 1ΐ. --- πακῶν ἐπιβασκέμεν 
τὰας Ὀπρ]ᾶσ]ς Ῥείχεύεη 13β56π”, 118 
Ὀποσ]ῆο]ἷ Ῥτίπρεηῃ, πὶθ ῶθι 1ἩΠβ 
η ἆθτ Ὑ οἸβερτασΠε: “Ἱεπιαπάθη 1Π8 
Ὀπο]ῆο]ς τειζοπ). Απερίε]αησ απ 
ἀἱο Βαρύ απᾶ ἆῑε Ἐπίετηπηρ ἆἀ8βΒ 
Αοπί]]θιβ, 
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ὤ πέπονες, κάπ ἔλεγχε., 

οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώµεθα., τόνδε δ᾽ ἑῶμεν 
αὐτοῦ ἐνὶ Τρούῃ γέρα πεσσέµεν, ὄφρα ἴδηται, 
ἤ ῥά τί οἳ χημεῖς προσαμύνοµεν ἠε καὶ οὐκί' 
ὃς καὶ νῦν ᾽Αχιλῆα, ἔο μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα, 

ἠτίμησεν᾿ ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 
ἀλλὰ μάλ᾽ οὐκ ᾽ἄχιλῆι χόλος φρεσίν, ἀλλὰ µεθήμων᾽ 
ἡ γὰρ ἄν, ᾿τρεΐδη, νῦν ὕστατα Λωβήσαιο.” 

ὧς φάτο νεικείων ᾽άγαμέμνονα ποιμένα Λαῶν 

Θερσίτης' 

καί µιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῶ ἠνίπαπε µύθω᾽ 

᾽4χαιίδες, οὐκέτ ᾽Αχαιοί, 3986 

240 

τῷ δ᾽ ὦκα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεύς, 
2456 

» Θεροῖτ) ἀκριτόμυθε, Λιγύς περ ἑων ἀγορητῆς 
ἴσχεο, μηδ᾽ ἔθελ οἷος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν. 
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον 
ἔμμεναι, ὕσσοι ἅμ᾽ ᾽άτρεΐδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 

255. πέπονες ὙγεΙομΊ1προ, ν1θ 
Ν 190. --- κώκ᾽ ἐλέγχεα, ἵπ κοπ]κτθί 
Ῥεχαῦπ]ῖσμεπα Ῥϊππε: ἔε]σο Μεπῃ- 
ΤΠΘΗ (δεπαπάῦαθεν), πιε ορρτοὐτία. 
--- Αχαιίδες κτὲ, πὶε εις. Αεη. 
ΤΚ 611: ο υεγε Ε]ιγήθίαε, πιεε επῖηι 
Φηγήσε. Ὑβι. Η 96: απο Η 198. 
6 165. Χ 195. [Απ]ιαης.] 

956. Ὑσ]ι. Π 9056. πέρ αίφιε, 
1εἆ δη Γ]11Α. --- τόνδε: 7α 4 28Τ. 

931. αὐτοῦ "Ἠτετ) ἄπτομ ἐνὶ 
Τροίῃ πᾶπετ ετκ]ᾶτο -- Σ 550. Τ' 
880. --- γέρα πεσσέµεν "Ἑμτεηπσαβεηι 
πετάαπεπ”, ταῖς Ιτοπίε: ἀἷεθ Εοίσεπ 
βεῖποτ Ἡαῦσφπολέ οτζαἩτεη, Ιπάθπα 6ἵ 
ππβετετ Ἠϊ]ίο Ῥεταποί πΙοΠίβ ΠΙΘΗΣ 
πητα απετίεμύεη Κδππεῃ. 

958. χἡμεῖς οὗ ἆθηππ απο] σΙχ 
(βεπιείπεη Αολμᾶςετ) 1ητη ΙΥσεπᾶ πῦίκ- 

1ο] βἶπᾶ: εἶπο Ῥῥταβ]ετίεοεπαο Ότπ- 
παλἈτηεϊς, αἱ πεηπη ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
το]] Ἠοεμπιαίβ ηατ απ εἴσεπο Κταξί 
ππὰ αἰ]εῖῃ ααξ ἀἱο Εὔἴμτεν γετίταιίθ, 
4ἱε Μεησε ἆετ Ἐτίεσει ἆασθσεῃ 
γετασβ{εῖε. --- Ὀθ]ζεπο Κταβῖς ας 
καὶ ἡμεῖς: Κτ. Ρι. 14, 1. Άηπι, 

9509. ῦς Ροστπιάθι σου Απδτάζ: ϐ6Υ 
ἀ46γ. καὶ νῦν: αποἩἈ Ἰ]οίσὲ, αἷς 
εἶπ Βεϊαρῖο] ἄετ ]ἤπσεῦετ Ψοισαησε- 
Ἠοαῖς εᾷτ ἀεπ 1π 287 {. Ἱπάϊτε]έ 116- 
δεπάεη αἱ]σεπιθοίπεια Ὑουνητί, ἀαῑς 
Ἀσ. Ἀρετπααρύ ἵη βεΊπεπι Ἡοσμπιτό 

ἀἱε Ὠ]οηβίο απάθτοτ πολ 3ΠθΓ- 
Κεηπε: σα 4 109. [Απμαπρ.] 

940 -- “4 956. 50τ. ΊΤποτείζεα, 
ἄετ βοπεῦ ἆεπ Αοπί]εας Ἰάεζετίο 
(551), ερίε]ζ Ἠ1ετ ἄεπ Αππα]ς ἆεξ- 
βεἼρεπ παν ππ ἆεηπ ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ 
ἀεεῖο επιρβπάµσπετ απσπρτείίεη: 
ἀοσοῖ βοππιᾶμί εν σ]εῖοὮ πιεάετ 241 
ἀ4επ Αοπίλευς αἱς {εῖσ, 

941. µάΛ᾽ οὐκ ἄαπτο]λατβ η1ολξ, 
το]. ε 108. Ἐ 40Τ. -- χόλος, πᾶτη- 
Πο] ἐστί. -- μεθήμΏν Αβο. ἐστί, 
ΒΟΠΙΑΓ2, 
343 τε 4 353. ΑποἩἝ παοἩ ἆθπι 

παὶ νῦν 259 10 νῦν Ἠϊει π]οΏῖ οἶιπε 
ΑΠΔ{ΟΙΑ. 

245 -- Ρ 141. [Αηπαπς.] 
946. ἀκριτόμυθε ἀπ πιΒ[ΕΙΟΒΕΥ 

Φον ᾶθσες, νβ]. 313. Ἴ96. τ 500. 
τες Ίιγύς Ῥιβ ἀγορητής Ξ5ἉἨ Τ8ρ.υ 
214, εἶπο Απεγκεηπαηπςσ ΖΠΠ ΤΟΙ- 
μογρο]θπάθα Ταᾷ61, 1ὖθος τς 58:- 
Καβτητς. 

941. ἴσχεο Ἠα]ὲ απ. -- μηδ᾽ 
ἔθελε οἴπο 5ίατκο ΑὈπιαμπππσ, ἨΙ6τ: 
παπά ]α[5 ἀἷσλ π]οπί σε]ᾶρκίει, 
αἰτ πΙομί ὈῬεϊκοπιππεηπ: ᾱ 9Ττ. Ε 
441. Η 111. 

949. ὅσσοι, ᾱ. 1. νο α11επ πε]- 
ο,ςα: Ἐτ. Ὀι. 61, 11, 8. -- ὑπὸ 
Ἴλιον: τα 916. 
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ος ο αλ πω Ὁ 9 : 
τῷ οὐκ ἂν βασιληας ἄνα στοµ ἔχων ἀγορευοις, 

καί ὄφιν ὀνείδεά τε προφέροις νόστον τὲ φυλάσσοιᾳ. 
οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
ἢ εὖ ἠε κακῶς νοστήσοµεν υἷες ᾽άχαιῶν. 
[τῷ νῦν ᾽άτρεϊῖδῃ ᾽άγαμέμνονι, ποιμένι Λλαῶν, 
ἦσαι ὀνειδίζων., ὅτι οἳ µάλα πολλὰ διδοῦσιν 
ἥρωες «4αναοί' σὺ δὲ κερτοµέων ἀγορεύεις.] 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 
εἴ κ᾿ ἔτι σ᾿ ἀφραίνοντα κιχήσοµαι, ὥς νύ περ ὧδε, 
μηκέτ᾽ ἔπειτ ᾿Οδυσηι κάρη ὤμοισιν ἐπείη, 
μηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκληµένος εἴην, 

εἰ μὴ ἐγώ σε Λλαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 
χλαῖϊνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ) αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, 
αὐτὸν δὲ κλαίοντα 9οὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 

9ὔ0. τῷ οὖν ἂν κτὲ. ἀεβθ]λα]Ώ 
(πεῖ] ἆαπ ἀαι βοἰ]εο]ίθείο τοπ α]]επ 
Ρἱ50) ντε ᾱ. 1. δο]119ί απ πα] 
πηἹολίοηι τοη Κδπίρεη ΒΡΙΕΟΠΕΗ: 
τα 4 901. | 196, νγοπιῖῦ 6 Ζια ἆ4θτ 
Μαμπαπς 241 2υτήο]κκελτί. ---- βασι- 
Λῆας, ἆετ Ῥ]ατα]» τα ΙΓ 49. --- ἀνὰ 
στόμ᾿ ἔχων ἆαπτολ ἆθαπ Μαπά Ἠῖπ, 
ᾱ. 1. πι Μαπᾶςα, ααξ ἆ4ετ Ζαπρο 
{ἤητεπά. 

961. καί: 7α Τ4. --- σφίν, εἶηπ Ὦ8- 
ὢν πψίε ᾽Αγαμέμνονι 951. --- νόστον 
φυλάσσειν ἀῑο Ηϊοκ]κεητ, ἀῑε ἴπι 
1εῦζύ ϱ]είοβββπα σα επίφεπεπ ἀτολῦ, 
παΏταη, Εχ βἷἱ6 αΙπίτείθη, 

959. οὖὐδέ τί πω ἨΙΒΒΕη ΙΓ 4οσ] 
ηΟςὮ ΧΘΙΠΕΒΊΘΕΑ. -- ὅπως ἔσται 
τώδε ἔργα ᾱ. 1. πο ἆαἃς Ὀεαῦ- 
Αἰοπίϊσίο Ὀπίοτπεομπεηυ αὖἲ- 
Ἱπαίαετ ψ]τάᾶ. 

208. ἢ εὖ ἦε κακῶς νοστήσοµεν 
ὈταεἨγ]ορίβοἩ: "οἩ υγ σα πΏΒΘΥΠΙ 
α]ῖοίς οἆετ Ὀπσ]ῆοξκ Ἠεῖτι- 
Κε]λτεὮ ἆ. 1. ἀῑο Ἠειπικο]χ πΠῖετ- 
ἨὨΘΕἨΠΙΕΏ πετά η.) 

2ὔ4. τῷ ἀθβ]α]Ῥ. [Απ]απσ.] 
256. ἧσθαι βαἰντεῃπ ἵπ Ὑοτβίη- 

4πηρ πας ἀεπι Ῥατσίρ, παπι ἀἱθ 
Αηλα]ζεπάς, της εἴπθπι ϱ6ΠΡΒΘΠ 
Ῥεμασεη γοχραπάεπο Ηϊπρσεραπσ 8η 
ἀἱε Ίπι Ῥατίίρ επίἸα]ίεπο Τμᾶ[Ισ- 
Κεϊῦ ζα Ῥοσειομπεπ. Ἠῖετ απ[α]]οπᾶ 
Φερταπομί, πει] Τ]οτεῖίθς η]ο]έ 
βΙζαΐ: 268. [Απ]απρ.] 

200 

206 

260 

966. κερτοµέων: 7α 4 6859. 
οὔτ-- β187. ϱ999, σθ89. Υᾳ]. 4919. 
258. ἔτι που] θ6ΙΠΠΙΒΙ. -- κιχή- 

σοµαι Επι. παςἩ εἴ κε: τα Ε 219. 
-- ὥς νύ περ ὧδε ἨΨὶθ ΠΠηἩ ϱ6- 
ταάο 1π ἆ4οθτ οὔθπ ᾳσεπεϊπίθη 
ἸΓαῖβθ, ᾱ,. 1. Ροταάθ 8ο πο 1ο] 
ἀῑσ]ι εσυ απίταί. 

909. µηκέτι κτὲ., Ναολβαία 1η ἆςτ 
Ῥουπα αἶπες Βείεποτπηρ. ΒΙππ: 10] 
η] πως πιείηθπι θβοβ]εομίθ σα 
ταπᾶς ρεµεπ. Ὑβ]. π 1095. --- Ὀδυ- 
σῆι οὐ]ε]κθῖν πΠῦ ρτὔ[δετεπι Νας]- 
ἀτπο]ς αἴαθν ἐμοί. 

260. Τηλέμαχος τά ἵπ ἆετ Π]α8 
παχ Ἠ]ετ παπά 4 964 ετπλ]ληῦ. --- 
κεκληµένος εἴην: ἆῑ ἀαβ "61 [β6η 
ἀἆαᾳβ 'βδοῖπ) ταῖς Ιπνο]νΙθτξ, ΒΟ 18 
Ιπ ἆἀθπι ππσζεπ ἀἱο Υετπιοπίαπρ 
4εβ Τε]επιαοἩ επίπα]{εη. 

6Πεᾶοεν, πε]οεβπθη ἆαβ ϱοπιθΙΠΒΑΠΙΘ 
σὲ Λαβών νοταπᾳοεβῦε]]{ 1860, ποΏθς 
αὐτόν 268 βεῖπθ Ῥετδοπβ]Όοσίεπαπβ. 
εγμᾶ]6, --- ἀπό Ζα δύσω πηῖν 4ἆορραὶ 
(επι Αοουιβαμν. ᾖΖα Κτ. Ὀι. 46, 
1τ, 1. [Αππαπρ.] 

262. τά τε ἀ4ῑθ γοτπετᾳεπαηη{θ 
(6εσεηρίάπάθ Ζαβαπιπιεη{αβθεπά 1Π. 
γοτα]]σεπιεϊηετηά: Ὑ88δ ΙΤΡ6ηἨ 
ἀεῖπο Β]ό[εο αππιπΠ]10: ϱ8 νσ 
ἀαπηῦ ἆετ Ἀχρείο Βομίπιρε Ῥεσείο]ι- 
πεί. [Απ]απς.] 

Ἅ 
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πεπληγὼς ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν." 
ὡς ἄρ᾽ ἔφη, σκήπτρω δὲ µετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμω 365 

πλῆξεν᾿ ὁ δ᾽ ἰδνώθη, Θαλερὸν δέ οἳ ἔκφυγε δάκρυ. 
σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα µεταφρένου ἐξυπανέστη 

/ [ο κο 
σκήπτρου υπο Ίρυσεου ὁ δ᾽ ἄρ) ἔζετο τἆρβησέν τε, 

ἀλγήσας δ᾽, ἀχρεῖον ἰδών, ἀπομόρξατο δάκρυ. 
ρ Ν 3 / , 4 ιν. Ἔς λ , 

οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ αὐτῷ ἠδυ γελασσαν. 2τ0 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον' 
σν / 5 δὴ 2 

»ῶ πόποι, Υ δή μυρί 
2 

βουλάς τ 

Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργεν 
ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων' 

νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν ᾽φγείοισιν ἔρεξεν. 
δ6 τὸν Λλωβητῆρα ἐπεσβόλον ἐσχ ἀγοράων. οτδ 

οὔ θήν µιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ 

964. πεπληγὼς παῖς ἀφήσω Εοτῖ- 
ρτῆσε]θ. πεπληγώς πῖς Ῥτᾶβεπε- 
Ῥεάειίαηπςσ, Ὀεί ἀετ ἆἱρ Ἠεάτπρ]ϊ- 
Καΐῑιοαι αὖετ ἸΠιεάετπο]απσ οἆετ 
Ῥθβοπάετο Ἐπετρῖο ἆἀετ Ἡαπά]απσ 
απθάτΏςκ{, 

965. σκήπτρω 9 π]ῆξεν Ὀοπείο]ι- 
πεῖ εἴπειτ Κτβ/σεπ βομ]ασ ἤρει ἆεπ 
Εϊεκεν Πετῆθοχ γοη ἆθτ εἴπαη ΦοἩι]- 
ἴ6χ ΖαΥ απάθτη, σ]εἴοπθαπι σαπι Ύοἵ- 
Ρεεομπιαοκ 4ος εηρβεάτοπίεηπ Ἠᾶχ- 
ίθτοπ ίτα{θ, 

906. θαλερόν πετνοταπε]]επ ἀ. 
--- ἔκφυγε, π88 ἀἱο6 Ἰάπεο Ὁπαιί- 
Ἠαλβατα]κοΙξ τηα]ετίθοα απβάτῆςοξί: 
επ{ρεπ]ἤρέίε 1Ἠπι, βἴαπ] αἶοὮ 
Ἠθγαας ππ]άοχ βεῖπεη Ἰ/1]]επ. Απάετε 
ἔκπεσε Ψὶθ π 16. Ὑσ]. τ 562. 

961. σμῶδιξ ταῖς ἐξυπανέστη, νο]. 
Φ Π16, οἶπε ΑΙΠπΠ]οὮ πηβ]ετίδοΏθ 
Ῥετεϊεηπαηπσ: ΘΤΠΟΡ βἶομ αἩβ8 
ἄεπι Ἠϊοκει ἀἁαταπίετ Ώθττοτ 
Ἰπ 419 Ηὔῦ πο. [Απβαπρ.] 

968. σκήπτρου ὕπο απίοετ ἆθπι 
Βεερίοχ Ἠεχτος, 49 Ααζμταης 
νοη ὑπό 1η ἐξυπανέστη. --- Έζετο 
βοὐ2ΐε β16Ἡ, 50 ἀάΐ5 ϱ; 8ἱεο 266 
ποςἩὮ η]ολί βα{8, ψ]θ Αποῦ ἆετ (9- 
Ρεπβαίζ νοη 911 τπᾶ 9195 Ὀθηγοίοί, 

969. ἀλγήσας γοη οππιετ” ϱτ- 
βι1 1 Τετ. --- ἀχρεῖον Αοοᾳδ. ἆεβ 
Ἰπλπα]ῦς ζα ἠδών αἴπαη απηὔίσεη 
ἙΒ]]ο] πετεαεπάἁ, οιπθ Ὀθβπιπιζος 
Ζ1εἱ ππά ἀθσεπξίαπᾶ, εἶπε Έο]σο 
βοῖπετ Υ ετ]εσεπ]αῖ{, ἀάπετ: πα] νεχ- 
«16σθηθτι Β11 οἷς. ει. σ168. [ΑπΗ.] 

210. καὶ ἀχνύμενοί περ πα] βἱ6 

ἀαβ Ηαιπαιγγεη ΏΟΟ π]οΏῦ Ραη "ρει- 
πιαπᾶθα Ἠαΐίεν. --- ἐπ᾽ αὐτῷ ἄρετ 
1ηη βθ]Ώβ4ύ: Ρο γελᾶν ἐπί τινι Ὦ 
τ84. υ 968. 574. φ 8τ6. Κτ. Ρι. 68, 
41, 8. -- ἡἠδὺ γέλασσαν Τουβαο]] [5 
πίο μ τβά. υ 358. φ 9Τ6. Ώτπτοια 
ἀ4ἱ9βθ6β Τ,αοἸαεπ πγετάθη ἀῑο εχτερῦεη 
σπιβζεχ Ῥοεβᾶβπεηισί, πιο 4 699. φ 
976. 

οτ1 -- ἆἄ 81. Χ 8τ9 απᾷ ἵη ας 
0ἀγεεεο. 

ϱπ9. ὢ πύόποι, εἴπε Ιητετ]εκίοτ 
πο παπαῖ, μῖοτ Ζαπ Απαβάτασ] 
ἐτοιάἶσει [Ἴρειταβεμαπς. -- ἡἦ δή 
{ἄτπαῆτ βοποἨ, παρ ἆθπα 6εσεπ- 
εαἱπ 914 νῦν δὲ τόδε. --- ἔοργεν 
Ῥοτίεξκί: Ἰαῦ αἱβ το]]ρταοβῦ 
απ{σαΥθ6Ιβ6Π, ΥΟηΠ ΙἨΠ] 116Ρ6η 
τος, ππι ἀ4επ ἴπακτά{ιμσεη ΟΠατα]κ- 
ἔοτ ἀθς Οάγβεεας. ἄλονλμωαρύ Ζα Ὦ6- 
πεϊεμπεπ, ἀαρεσεη ἔρεξεν 214 τοἩ 
46τ αἴππεί]πεηπ ΤΠαὔ. 

918. ἐξάρχων πα ἆθπι Αοοιδαῦὶν 
Ριᾶρπαπί: Παἰὐεομ]ᾶρε σποτβῖ 8Π- 
φοῦοαπά. 

214. μέγ᾽ ἄριστον ρτθαϊκαζὶν Ζ1π1 
ΟΡΙε]έ τόδε. 

216. ὃς, 61, ἀ6Υ, πο 5οπδύ ὅτι, 
ᾱ.1. ἆα[β 6ος, Ὀει ἄθπ Κοϊηλ]ἀεπίο 
Ἠαπά]ππσεη: ᾿ἔρεξεν -- ἔσχεν: νρ]. 
σ 225. -- τὸν λωβητῆρα ἐπ., 4επ 
Πὔβίθτετ ἆα 4επ ποτἑάτοἰθέθι: 
σα. 840. -- ἀγοράων, τα 8θΒ, 
Ἠθάσπ 1π ἄθτ γοἱκανοσεαταπλ] πα. 

216. Ῥο]βειπᾶθς Ακγπάείοῃ. Φδήν, 
ΙχΟΠΙΒΟΕ. νῖθ ἄαδ αἴθδε]ιο δήπου, 
ἆαλοι οὔ Θην πηπβες “ἀ4οομ πο] 
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νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν." 

ὧς φάσαν αὶ πληθύς, ἀνὰ δ᾽ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 

ἔστη σκῆπτρον ἔχων. παρὰ δὲ γλαυκῶπις ᾽άθήνη 
εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶῶν λαὸν ἀνώγειν, 250 

ω ᾽ Ὡ . 
ὡς ἅμα 8᾽ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες ᾽4χαιῶν 

” α ’ ΔΝ 7 / ” 

μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν. 
ὃ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν' 

"λε «-ὰ 2 » άτρεΐδη. νῦν γάρ σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν ᾽άχαιοὶ 
πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι µερόπεσσι βροτοῖσιν, 25ὔ 

2 / ” / 6 ’ σα ς / 

οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν υπέσχεσιν, ην περ υπεσταν 
2 / ει} μ] / 2 ΄ Ψ ᾳ / 

ἐνθαάδ᾽ ἔτι στείχοντες ἄπ᾿᾽ ᾿ἄργεος ἱπποβότοιο, 

Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ ἐυτείχεον ἀπονέεσθαι. 

ϱοΏποτ]1ομ), πο γ 965: τα ϐ 
448. --- πάλιν αυτις ἀνήσει π]τὰ 
εσατᾶοκ πιεἀετ” {τείρεη, ᾱ. 1. γοη 
πθαισπι π]οίετ απίτοίρθη: 4.8 
εἰσεπί]]ο] ὄτί]σβο πάλιν τγείτο επί- 
βρχίομό ἆεπι ΒεστίΠ 4ετ ῬΏεπεραπαρ 
Ιη ὠνήσει απᾶ Ὀεπειεμπες εἶπ Ζα- 
τΏς]Κοπιπιεη απ ἀεηβε]ρεπ Ραπκή. 
Ὑσ]. Ε 2ὔ7. π 4566. [Απμαπρ.] 

οττ. Ὑρι. ὦ 480. 
Υ. 2Τ8--556. ᾖΙεᾷῖε ες Οψεβειβ 

πι ἄεν Ῥεγδαπιπιιι. 

918. ἡ πληθύς, πψῖο Ο 806, αἱβ 
0οἱ]εείναπι παξ ἀεπι Ρἰατα]: σα Β99. 
-- ἄνά πας ἔστη: Οἀγβεειβ Ἠαίῦο 
ΒΙΟ] 4]5ο παςἩ ἆετ Ζἠοπάσιηπσ ἆθβ 
ΤΈΠετείιίεβ ερεηί{α]] σεβεἰζίέ: τρ]. Ζα 
δὔ απᾶ 4 8. --- ὁ πτολίπορθος Ὀδ., 
ψιε Κ 9685: ἆαβ Βεϊποτί 1Π α3]]σε- 
ΠΙΘΙΠΘΙΠΙ ΒΙΠΠ6Θ, πΙοΒί Ἰπ Ῥεζαςσ ααέ 
ἀϊο Ζανείόταπρ το]αβ. [Απμαπς.] 

280. εἰδομένη κήρυχι, πιο 38. 8. 
--ἀνώγειϊπιρει{ε]κοπεβΡ]αβπατη- 
Ρετί{εχκζ. 

281. ἅμα τε: ἆάβ ἄθπι ἅμα {ο]- 
6επᾶθ, εἴπεπι παοη{ο]σεηάεπ καί, 
ΑποἩ δέ, Κοττεεροπάἰετεπάθ τε Ἠαῦ 
τερε]πιᾶ/{θίσ οἶπο Βδε]]αο Ἠ]πίεν ἆθπι 
Εχβύεη ἆ4ετ επίερτθοπεπάεπ Βεστίῇο, 
νε 1 505. ᾧ 258, βεπί αρετ ὄψετ 
η Ἰτείετετ ῬΒήε]]απσ: 4 417. Ι 519. 
Ν 86. 669. ἕ 408. τ 86. Απ 41Ἡ- 
8ετετ Φῦ6]]ο «εαν αα{α]]επά, ἆξ 8ο- 
{οτῦ αἴπο (Πδάεταπσ ταῖς τε-καί 
{ο]σί. --- οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστ. ἆῑο 
ποτάεχβίεηπ ΑΟΜΟΠ] αἷς ἆἀῑοθ 

ἄα[βοτείθη, ᾱ. 1. ἀἱθ πᾶοπδίεπ 
ππᾶ ἀἱδ οπ{[ετηεαίθη, [δπμαπρ.] 

282. ἐπιφρασσαίατο μπει ΒΙπΠ 
ἀαταιαί τιοἈθείεν, Ὠθί β1οἩ ει πὂρσεπ, 
ψίο Ν τά1. 

288. Ὑσ]. σα 4 τὸ. 
284. γάρ -- Ία ᾱ. Ἱ. πὶθ π8ο | 

ἀαπι ἄθεοπθπαεπεν ἀθι[]ιο] γοτερῦ, 
Οἀγββοιβ πεπάεῦ δἶοὰ 7ιαεχεῦ 3Π 
ΑΡΗΠΙΕΠΙΠΟΠ, πει] ος 4θββθήΠ Ο0Ρ6ἵ- 
{οἱάποεττ]σοπε Αποτιώι, ἀἱδ του 
Βρίίεπ ἆἀεθ Ἡθετες Ῥοθιπίταο]θισύ 
πατ, πας ἆἀαθ: Ἱπάϊτο]κίοη Ύος- 
Ῥοτθίθαησ ἆπτον ἀἱο Τ]οχβίθεββοθπθ 
1εισὲ ἀῑτοκ{ὃ πεἀετπεταύε]]εα πν]]]. 
Απάετο δή σε. [Απῃαηρ.] 

2856. πᾶσιν 7α µερ. βροτοῖσιν, Ὀθ6ἱ 
α]θῃ, ᾱ. 1. ἵπ ἀεηπ Απσοῃ α]]ετ. ΕΚ. 
ΤΙ, 48, 6, 8. --- ἐλέγχιστον νε ἔχ- 
Ώιστος αππαθίθ]ρας τοπ ΒΙΑΠΙΠΙΘ 
σεβΙ]άεέ: πηξ Ψοτνγατέ ρε]αάεη, τα 1 ὔ 
ῬολΙπιρξ Ῥαλμαξζεῦ, -- µέροπες 
πἩισ Ἠ]6χ πηῦ βροτοί, βοπεῖ πιό ὤν- 
Ώρωποι νετραπάεη. 

2 ῃ { 

996. οὐδέ τοι ἐμτελέουσιν: ΡαΥ8- 
ἴαχο αἴαθέ ὅτι: τα 4 194. -- ῆν περ 
πε]ο]λας ἀοςοῇ. 

ϱ8τ. ἐνθάδ᾽ ἔτι στείχοντες "αἱ6 
8ἶθ ποςἩ Πϊθτπθχ ποσεᾳ, απξ ἆθπα 
Ύερε Ἠιετῃποτ Ἱπατεη: νρ]. ὃ 951. 
Τ86. ψ 3228. ΊΝερεπ ἆθτ Ῥα8οπε πα 
889. ---ἄργος ἴππ. ἆ. 1. Αχρο]ῖς παῦ 
Μγκεπᾶ: ἀετ Ηααρίβία στϊθοΒΊβε]ιες 
Μαολί {ἤτ σαηᾳ Ετιεσοιεπ]απά: τα 
4 90. 

988 --- 119. ἐκπέρσαντ’, ᾱ. 1. ἐκ- - 
πέρσαντά σε. 

. 
ϊ 
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ὥς τε γὰρ ἦ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖκες 

ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἰκόνδε νέεσθαι. 
ἡ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι. 
καὶ γάρ τίς 8᾽ ἕνα μῆνα µένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 
ἀσχαλόα σὺν νηὶ πολυζύγω, ὃν περ ἄελλαι 
χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε Δάλασσα᾽ 
ου 2 
ἡμῖν ὃ 

ἐνθάδε µιμνόντεσσι. 
ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν' ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
αἰσχρόν τοι δηρόν τε ο μά κενεόν τε νέεσθαι. 

ο , κ ’ 2 
ο φίλοι. καὶ ανα 

ἡ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἠε καὶ οὐκί. 

959. Ῥετ Υετρ]θαῖιοὮ Ὀδβίιπιτηῦ ητ 
4επ ἄταὰ ἀες ὀδύρονται, οἵπθ 816] 
Θες απ ἀεπ Τηπα]ί ἀεβεε]οεη σα 
Ῥοσϊεποη. --- ᾖ Εἄνψαλτ, ἴπα γε; 
ΕΙεἶοἈ πίθ Υ 948. τ 109. ᾽Απάετθ ἤ 
Σεηίνθάετ” πιο ἀθπι {ο]σεπάεη τέ 
Ἔππᾷ απακο]αΠΙβοἩ. [Απήαυς.] 

990. ἀλλήλοισιν ππζετ εἴπαπάστ: 
ὀδύρονται ρτᾶσπαπί πηξ ἀεπι Τηβπῖ- 
ντ: ]απιπιθιπὰ ΒΕἨπΕΠ 516 ΒΙΟΗ: 
σα 4 2ο. ὃ Τ40Ό. ε 155. ν 219. ὃτ9. 
χ 9299. 

991. ἦ μὴν καὶ κτὲ., τα 1 ὅτ, ψθ 
πὐπηύγιη οἴέωπι Ἱκοπσερθῖν οπἰκο]να]- 
ἀϊσεπά, Ἐτεϊ]1οὮ 186 αποἩ πῃ- 
βετο Μήῆηρα] ἆἀατπβοὴ ἆἀαί[β 
εἴπετ Ίητετ ἄρετάτῶβείσ παςῃ 
Ἡππεο σεΒεπ πας, 88 1η 4εῃ 
{ο]βευάεαπ Ὑετβοπ ετ]θιζοτὺ γηίτα, 
ποτανξ 4αππ 997 τς ἀλλὰ καὶ ἔμ- 
πης πτὲ. ἂετ ἄερεπεαίζ {ο]σί. ἄνιη- 
Φέντα (σε γ 111) παῖῦ α)]σεπιεῖη 
ρεδαεἨίεπι ΒαὈ]εκέ τινα. --- ιοννέ 
Κοηβεζκη{ῖνεχ ἸηβηΙ δν. Κτ. Ρι. 
8, 26. [Απήαησ.] 

2992. παίζα ἕνα αποΏ πα έίΠ6η, 
πε ᾧ 118. ΒῬαπηής ν]τά εἶη Βομ] [8 
α πιπογί αἱ πια]α5 εἰησε]εῖθεί: Ζα 
1 659. -- τίς τὲ ΠΙΒΏΟΗἨΕΥ. --- 
ἀπό επ{{ετηί νοη. 

998. πολύζυγος, παῖξ νιε]εη ζυγά 
“Ποεμα]κεπ), ἆαπετ Βίατ]κ, νε ν 
116, επ Ῥεάεπύβαπιες Βεϊποτί, 1π- 
βο/ΘΓΏ 111 {τοῦ2 βεἴπθς βίατκεη Ξ6ΠΙΓ- 
16, Βῆτπις απὰ ἸΜοβεπ ἴπι Ηαίεη 
θἱησεεςμ]οβεθη Πα]ίεη. ὂν περ 
αα{ τίς τε Ὀορβρ]ῖο, πηΙξ ἄεπι Κοπ- 

ΑταθίΒ, Ἠοπιοτβ 188. 1, 1. 

290 

εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 99ὔ 
τῷ οὐ νεμεσίζομ’ ᾽άχαιοὺς 

ἐπὶ ρορσμῳ ὄφρα δαῶμεν. 

900 

Παηκδΐν: τα 4 ὔδ4, ἄεπ εὔεπ. Ἠτ. 
Ὃι. 54, 16, ο. 

994. εἰλέωσισατῆσκ]τα]ίαεπ, πα 
τ 200. --- ὀρινομένη ΨΏΠΗ 68 6τ- 
ταοσί ντα. 

996. ἡμῖν παῖξ µιμνόντεσσι Ὀθῖ ἄετ 
Ζειαηραῦα, ψ]ετ 1989. «ὁ 414. Ὑσι. 
τοσο ἴν δι 48, 6ὅ, δ. --- ἐστί; 
τσ]. 154. --- περιτροπέων "488 516Ἠ 
απιψεπασπάε’, ἀ.1. ἆθβ το]]επάς: 
νδΙ. κ 469 απά α 16. 

991. ἀλλὰ καὶ ἔμπης αἰσχρόν 
αΌετ απςοἈ Ὀεῖ α]]εάετπι (ἀεπ- 
ηΟΟΠ) 1965 ϱ5 εἶπο βοΏπιβοἩ: σα 
291. 

998, πενεόν ἴπ[εσία τε, ετ{ο]σ- 
198, ᾱ. Ἱ. ομπε Βιεσεεῦεαίθ. Υψ]. 
4 181. κ 495. ο 214. -- Ώ88 Ρτᾶ- 
ἀἰκαῦ αἰσχρόν σι]ο πιοπῦ νοηπ ἆεπ 
61ησ6]πεν ΙπβηΙῶνεη, βοπάθτη ΤΟηἨ 
4εχ ἀατοὴ τε-τε απησεσεϊσίεηπ Ὑετ- 
Ῥιπάσπρ Ῥεϊάετ Ηαπά]πησεη: ]ᾶησα 
τα Ῥ]είθεπ ππᾶὰ ἀθθεί ἀοςῇ 
οιπε Ετίοὶσ Πεϊπισα]χκ6εΗτεη: 
τρ]. ο11. Τη 41ἴεβεπι Βαΐζε Πεσῦ ἀῑθ 
εηπίςεπαεΙἀεπάο ἸΜπάετ]εσαπσ αἱ]ετ 
ῬεάειΚεη σερεη ἀῑε Εοτίρείσαηρ 468 
Καπιρίθς, ἆἀῑεθ πιαηπ Άπ5 4επ ἨΤοχ- 
ἵεη 4εβ Ασαπῃ. 119---198 επΌηεΠπιεη 
Κοππίζε, πε ἴπι Εο]σεπάεηπ ἀῑε απβ- 
{ἤπτ]επε ΕνἈη]απσ ἀθε Ζείοεμεηβ 
ἀεπι ΖνεΙίε] 111-- 115 επίσεσεπ ἐπ]ζ, 

999, τλητε ἨΠαττεῦ "αἱβ0) απβ, 
αἵπ {οἱσετπάεβ Αργπάεῖίοπ. Ἐτ. Ώἱ, 
69, 1, δ. ἐπὶ χρόνον ἤῦει αἶπθ 
Ζοἷέ μ1π, θΊπθ 2ε1ί{ Ίαπ5ς. 

800, ἢ ἐτεόν οὉ ἵπ ἨβμτεΙδ. 

ὅ 



66 9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

εὖ γαρ δη τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὺ δὲ πάντες 
µάρτυροι, οὓς μὲ κῆρες ἔβαν Βανάτοιο φέρουσαι' « 
χθιξά τε καὶ πρωίζ, ὅτ ἐς 4ὐλίδα νῆες ᾽άχαιῶν 
ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμω καὶ Τρωσὶ φέρουσαι᾽ 
ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς 806 

ἔρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας, 
καλῇ ὑπὸ πλατανίστω. ὅθεν ῥέεν ἀγλαὺν ὕδωρ' 
ἔνθ᾽ ἐφάνη µέγα σῆμα' δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός. 
σµερδαλέος, τόν ῥ) αὐτὸς Ὀλύμπιος ἦκε φόωσδε, 

» ς ./. / ϱ 4 ” 

βωμοῦὺ υπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄΌρουσεν. 910 

ἔνθα ὃδ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, 
” αι 2 /΄ ’ ς ” 

ζω ἐπ ἀκροτάτῳ, πετάλοις υὑποπεπτηῶτες, 
η / / 5 εν 

ὀκτώ, ἀτὰρ µήτηρ ἐνάτη ἦν, ἢ τέκε τέκνα. 
ἔνθ᾽ ὃ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας' 
µήτηρ ὃδ) ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα' 916 

τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος πτέρυγος Λάβεν ἀμφιαχυῖαν. 

--- µαντεύεσθαι αὐβο]αῖ: Ῥ6Ἠοί- 
βρτᾶσ]ο ετύεί]6η, αἵηβθ]θγ β6ἶη. 

802. οὓς µή, π]ομέ οὐ, ἵπ ἆθπι 
ΒΙπηθ ᾿Πίδί 4ος”, 8ο πας Γπάϊκα τν 
ηἩΥ Ἠ16Χ. --- κῆρες Ὦϊ8 φέρουσαι -- 
ἑ 901. 

908. χθιζώ τε καὶ πρωίζ’ ὅτε 
ἱρεβίετη παπά οἩεροβίετη α1ς”, 
βρτίομνὄτ]ΙοἩ γοπ εἴπεπα γοτ πο] 
Ίαησει Ζ6Ιῦ σεβοπεπεποπ ππᾶ πος] 
ἵπ {ίκοπεπι εἀᾷοελμίηις Ἰεθεπάθη 
Ἐτεϊσηϊβεο. ὙρΙ. σα 908. ΓΑπ]παης.] 

804. ἠγερέθοντο πηιαςἩ παπά πᾶο] 
ΖΠΒΑΊΠΙΊΠΊΘΏΚΑΠΙΘΗ. 

806. ἡμεῖς δέ εἴπ παο]Ἀ ἆετ α]]- 
Ρεπιεῖπεη Ζεϊίαησαῦο 808 {. ἆῑε Ὀε- 
βοπάοτε Βααῦίοη Ζ6Ιεπμπεπάετ 96]Ώ- 
βἰάπάϊρετ Ραΐᾳ. --- ἀμφὶ περὶ κρήνην 
Ζα Ῥεϊάεη Βεῖζεη πι, ᾱ. 1. τ1ησ8 απ 
ἀϊο Ωπε]]ε, Κτ,͵ Ώι. 68.39, 4, ἈΝοομ 
1εἰσῦ ντ εἶπε ἀθτατῆσο ΟΩπε]]θ 
Ῥ6ῖ Απ]ῑς σεζεῖρί. [Απ]ανς.] 

906. τεληέσσας ετ{ο]στοαίς]οϱ. 

807, πλατάνιστος, ἀϊθ οτιεπ{α]1βο]θ 
Ῥ]αΐαπα, ἀπτοὶλ πγε]ομα πὶολέ βε]- 
τεη Ωπε]εη ΠὈετεσπαίθεῦ γγατάρη. 

808. ἔνθα "4.2 πα], ἵπα Λη- 
βοΏ]α[β Αη ἀῑθε 906--- 807 σεβο]]]ἀθνίο 
Βιζπαβίοη. --- δρώκων: εκρ]ικαἰῖνευ 
Ααγπαείοῦ. Ἐτ. ΡΙ. ὔ9, 1, δ. Ἐν 1εί 

πετ ἆἱε ἨΒαππιβοπ]αηπρθ σεπιῖηῦ, 
ἀϊἱθ ῬρτασΠμ{νο]]εῦο α]]ετ Ῥομ]βηρεη. 1 
-- δαφοινός σαη” Ὀ]αίτος, 

909. τόν ῥα πε]ο]ο οΏθπ. Βἱ8 
πας Ζα ἀϊεβεπ Ζπθοςκ τοπ Ζει 
πηταΙ(θε]ραχ ρθβοµαβοπ. 

810. βωμοῦ, αρ]αάν. επεν αὖἲ- 
Ἠδησίσ νοηπ ἆετ Ῥτλροβίίοηι 1π 
ὑπαΐξας απίοτ ἆθπι Α]ίαχ ἨθΓίνοτ, 
-- πρός Ἠϊπαη. --- ῥά π8ς]ι ἆθπι 
Ρατισῖρ: Ἐτ. Ῥι. 69, 9, 8. 

811. νήπια τέκνα: αἱ] Απβάτῆσ]α 
1π ἀἴθεβεγ βομι]άεταπρ βἶπά απθ ἆθασ 
Μεπεομεηπγε]ί επ(]ε]μηῦ. 

814. ἐλεεινά 2Ἡ τετριγώῶτας. Κτ. 
Ῥὶ, 46, 6, ὅ. ρου ἆας Ῥοχξεκί σα 
264. 

815. φίλα τέκνα τοπ ἀμφεποτᾶτο 
αρλᾶηρϊς. [Αηβαης.] 

816. ἐλελιξάμενος πα άθπα 818 
81ο σετιηρε]ίῦ Παΐξίε, απ πῦ 
στὂ([εετετ Ἐτα[ απ{ ἆεπ Ύορε] Ἰοςβ- 
Ζα5οἩΙείβεῃ. Ὑσ], 459. Ονιά. Μεί, 
ΠΙ 41. --- ἀμφιαχυῖαν πἰπαπαῦ 1π 
Καχσετ Ζαβαπιπιεη{αββπηπς ὤμφεπο- 
τᾶτο ὀδυρομένη απ: ἀῑε (ἴπτθ 
Κιπάετ) απι]ατππιθτηςς, θἵπ Ρεχ- 
{εί πο Ῥτᾶφεπετεάαρ]καθίοαπ νοἩ 
ἨΝ. «αχ- Ξ «Γιω-αχυῖαν. ἵπ. ΕΙ. 
98, 8, 8. 
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2. Ν » Δ / 2 2 .” ᾽ 2 ιό 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτην, 
Λ λ ϱ - / σα 2 : 

τὸν μὲν ἀρίζηλον Όηκεν θεός, 06 περ ἔφηνεν 

λᾶαν γάρ µιν ἔθηκε Κρόνου πάᾶις ἀγκυλομήτεω᾽ 

ἡμεῖς δ᾽ 
ὣς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσηλθ” 

ἑσταότες Θαυμάξομεν, οἷον ἐτύχθη. 

Κάλχας δ᾽ αὐτίκ) ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευεν᾿ 

ἱτίπτ᾽ ἄνεῳ ἐγένεσθε, κάρη κοµόωντες ᾽άχαιού; 

ἡμῖν μὲν τόδ᾽ 
ἴψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ) ὀλεῖται. 
ς Έ Δ / 2 
ὥς οὗτος κατα τέκν 

καν 5 ε 

ὀκτώ, ἀτὰρ µήτηρ ἐνάτη ἦν, ἢ τέκε τέκνα» 
ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ 

2 δεκάτω δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυά ζ τῷ δεκάτο ιν αἱρήσομ ρυάγυιαν’. 

κεῖνος τῶς ἀγόρευς' 
2 2 2 , / 2 / 3 , 

ἀλλ ἄγε µίµνετε πάντες, ἔυκνήμιδες ΄4χαιοί, 
9 . [κά 5” / ’ [ο] «ς 

αὐτου. εἰς 0 κεν ἄστυ µεέεγα Πριάμοιο ἕλωῶμεν. 

σμερδαλέον κονάβησαν ἀυσάντων ὑπ ᾽άχαιῶν, 

950 
ς / 
ἑκατόμβας» 

ἔφηνε τέρας μέγα µητίετα Ζεύς, 
906 

ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, 

ἔτεα πτολεμίξοµεν αὖθι. 

λ ν) » ’ ώ 

τα δή νὺν παντα τελεῖται. 880 

ὧς ἔφατ᾽, ᾽άργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες 

95856 μῦθον ἐπαινήσαντες ᾿Οδυσσῆος θΘείοιο. 

818. ἀρίζηλον, βαραζαπν]ετζος 
Ναιίτατα, πας Φῆκεν πιαο]Ώ {ο 516 
σα "εἴπαρ 5οἳτ Ὀοετ{]οεπι, ᾱ. Ἱ. 
πα. 6ἶπθπι 1εΙοβί ετκεπηῦατεη Ζε]- 
οιθῃ. --- ὅσπερ πε]σολἈθτ εΏεα, 
4ετβε]Ώο πε]ο]ετ. --- ἔφηνεν -- ἠπε 
φόωσδε 909. [Απμαπο.]. 

919. Ὑρ]. Μ 450. Λάαν γάρ µιν 
ἔθηκε ᾱ. 1. γοτβίθϊπετίθο ἆθεῃ βοπ]απ- 
σεη]εῖρ, γα Ῥοβείάοπ ν 166. 168 
αρ ΕΠάακοπβοεΒΙΒ, Ζεπε ἀϊο Μεῃ- 
βεπθη ῥὁ 611. 617. Ὑσι. Ονιᾶ. Μεῦ. 
ΧΗ 325: ΕΙ Ἰαρίς εἰ δεγυαίΐ 8εΤρειι- 
ὑἱς ἔπιαφίχιο δασιηο. 

920. Ὑρι. ο 894. οἷον ἐτύχθη, 
Ππάϊχε]ίετ Απβταί: «πας (πε]οἩ 
βθ]ίβαππθε ὙΓαπάετ) σεφοπεΏθη 
ναι) αἱ Ἱππα]ς απᾷ Βεστήπάππσ 
{ᾷτ θαυμάζομεν. 

891. δεινα πέλωρα νο. κ 219, 
4ἱο {απτοπίρατεηι παπάςεισεϊ- 
οπθῃ, ἀἱο Ῥομ]αηρε πι 1Ιητοη 
Τπαΐοηπ παπά 1μτο Ψεταίειπεγαησ. --- ' 
εἰσηλθε "οἰπάταπσεπ”», ᾱ. Ἱ. 6 
4επ ΟΡρίετη ἆοτ (δε (306) ἆἀα- 
2ΥΥΙΒΟΕΠΘΕΠΚΑΠΙΕΗ. 

822. Ζπγεϊῖῖθς Ἠσπαϊκβίοα: Ζα 4109. 

894. ἡ μῖν 4πτοῖι 419 Ῥέε[]απᾳ ῶ6- 
ἴοηπ{. μέν Γἄχπγαβτ. -- τόδε Ο01- 
εκῦ, ἆπατι τέρας μέγα ρτλαϊκα αν. 

896. ὄψιμον ὀψιτέλεστον: ἀπτολι 
ἀᾳς Σπεϊίο Αἀά]ε]καν νιτὰά πα Ῥατ- 
οποπηθβίο ἆά5 επαζο οτκ]άτὸ: πα 4 
99. --- ὅου Ἀλέος,, πθσεπ ἀθ8 Ε- 
[ο]σες, ἀεπ ἆαβ τέρας Ἠαρεν ντα. 

821 --- 8189. ὀπτώ ππᾷ ἐνάτη βἰπᾶ 
ἀἱο Ἡαιρίρασμε, ἆα ἀῑε Απε]εραπρϱ 
πατ απ{ 4εγ σ]είεπεη ΖαΠ] ἆθτ Ώρει- 
Ἠπσο απᾶ ἆετ Ετιεσθ]αμτε Ῥετιβῦ. 

808. αὖθι, απ΄ Οτ απᾶ Βίε]ιο 
ἀοτῦ, ἵη Ττοῖα. 

829. τῷ δεκάτω δέ: ἀετ Ατζκε], 
ἀπτο]ι ἀῑο Ἐτπᾶηπαηπσ ἆετ τοταή- 
σελεπάθιπ πειπ ᾖαμτο νοτρεταϊθεζ, 
Ἱοερυ ας πεηηίε αἱς ἆά8 θιῤσο]οῖ- 
ἀεπάθ Ἠετνοι: 4απΠ Ίπι Ζ6ἨἨΤΘΗ. 

880 -- 3 48. σ 2Τ1Ι. τά Ὀἱ8 τε- 
λεῖται Απο ν 118. β 116. ε 802. 

888. Ὑρι. 994. ἀμφὶ δὲ ατὲ.: 
ΡαταίακΏβομεχ Εο]ρεεαίᾳ, ρατθπίμθ- 
Πβοα, νο α 10. φ 169, ἆαπετ 986 
ἐπαινήσαντες ηΙοΠί αα{ 4 γαιῶν 984 
βοπάετπ απξ Αργεῖοι 988 Ῥεσορεπ 196, 

984 --- Π 9Τπ. Υαι. ϱ δ4δ. 
πο 
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τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

.ὤ πόσοι, ἦ δὴ παισδὶν ἐοικότες ἀγοράασθε 

νηπιάχοις, οἷς οὔ τι ώρα πολεμήια ἔργα. 

πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὄρκια βήσεται ἥμιν: 

ἐν πυρὶ δὴ λα κιώκὰ τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν 940 

σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ης ἐπέπιὂμεν. 

αὔτως γάρ ῥ᾽ ἐπέεσσ ἐριδαίνομεν., οὖὐδέ τι μῆχος 

εὑρέμεναι δυνάµεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ' ἐόντες. 
2 ο Δ ο, 2 ς , 2η ” η Δ 

τρεΐδη. σὺ δ᾽ ἔθ᾽, ὡς πρίν, ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν 

ἄρχευ᾽ ᾽άργείοισι κατὰ κρατερᾶς ὑσμίνας, 84ὔ 

τούσδε ὃ᾽ ἔα φθινύθειν. ἕνα καὶ δύο, τοί κεν ᾽ἄχαιῶν 

νόσφιν βουλεύωσ’, ἄνυσις δ οὐκ ἔόσεται αὐτῶν, 

γ. 996--598. Ἅ31εᾶε ἆεδ «Ἀεδίογ 
αιᾷ Ααπιεπιιος «Απίιρογί. 

886. Ἐογπιε]ν6χβ, πο Ι 96 υπά 
αοπεῦ. -- Γερήνιος ΥΟΠ 46Υ ΠΙθ8ΕθΘ- 
πβομαπ βΒίαάς ἄετοπία, ἈΝοείοτβ 
Ἐνσιεμαηρφοτί παπά Ζαβασλμίβείἁζίο, 
α] Ηοτακ]ες ΕΥΙο5 τετψὔρίείθ, 

88. ἡ δί ψαλμτηαΕῖρ ]α. --- 
ἀγορώασθε πηῖς γετ]πσεχίειι Αη- 
{απσβνοκα], 1Ἡχ τοἆεί 1π ἆ4θχ 
γετββπΙπ]αηπρ. Ὠθγ απ ἀῑο ϐ66- 
βαπηζἡθῖς ἆετ (ἀτίεεπεπ ρετ]εμίείε 
γουπανί Ὀοσιεέ αἶεἩ πας αι αἱθ 
τας Τπογε]{ες 1π ἀετ Ηειπιβίβδε]τ- 
ϱαομς αγπιμαζμ]«Πετεπάεη απὰ α[εῖ- 
σετῦ ἆάδ νον Οἀγεεδεις 289 (εραρίο. 

8898. Ώεπι εἰίετηάεπ πεί 18 
4ᾳς Βεϊ{α]]-σαβε]ιτεί (9844) π]ολί 
ρευὔρεπὰ: 6 γν]]] Τπαίθη 8επεῃ. 

9959. πῇ δή πῃζ βήσεται ν ΟΙ 
ηὲσς ψετάεη ΚοΠΙΠΙΘΏΖ ᾱ. 1, Υ88 
νητὰ τπαχ 5 4ειπ Υετίτᾶσεη ΨψΕΓ- 
ἀἆθη, Ὑεηη πΙεππαπᾶ ἀεπςε]ρεη {πει 
Ῥ]ειοι» Ὑαι ΕΤ. Θ 229. Ν 2191. 
ϱ 901. -- συνΏεσίαι καὶ ὅρπια 
γετιτᾶσε ππὰ ΕΙ46εβοΡί{ες, οΌεῃ 
2996 πιατ ὑπόσχεσις, Ῥο6ι ἀεπι {816χ- 
Ἰοβεπ Ομρίετ Ἱπ Απ]: 506. Ώαπες 
ὙΎειρ. Αεπ ΙΥ 456 Αιίιάε ἴνγαυή. 
-- Ἡμιν εϊήβεπετ Παν. 

840. ἐν πυρὶ δή πιῖς γενοίατο 
πτὲ., εἶπ Ἰποπίβομετ Ἰ/απδεπ ἆθτ 
Ἐπίχῆείπησ: 1πδ Έεπεν πιῶρθη 
ἀεπῃπ παν σ]εΙεὮῃ Κοπιπθη ἀῑθ 
Ῥερβο]π]ῆεδε ππά Απβολ]ᾶρςθ 
(περεπ Ττο]α): ἀεππ ας βἰπά π- 
ηδ(σ, ασ 1 π]ομς σατι Ἠαπάε]ῃ 
Κοπιπιῦ. Ζα ἐν πυρί νε. Ε 916 

παπά Ἠοταῦ. οαχπι. 1 16, ὃ. Τιο]]. 
1 9, 49. [Αημαης.] 

841 -- ἆ 159. σπονδαί τ᾽ ἄκρη- 
τοι ἆῑε ἆεπ ἀδδετῃ περταςηίθη 
Ῥροεπάεην πας απρεπι]βοηίθπι 
Ἠεϊπ. --  δεξιαί ἀῑε ρερεῦεπεπ 
Ἠεςμίαεηπ, ᾱ.1. 4ῑε 461ὅ0π186, --- 
-- ἐπέπιθμεν Ρ1α8ᾳπαπαρθτ{ε]«6 οηπθ 
Ῥιπάενοκα] νο Βί8πΙπΙ πιΏ- αἰαυί 
ἐπεποίθειμεν. 

849, αὔτως «παχ 80), ᾱ. 1. πα ῖσ- 
1ο5, οχκ]ᾶτε ἀπτεἩ οὐδέ --- δυνᾶ- 
µεσθα Ξ µ 895. -- µῆχος ΗΠ]δ- 
πε], Ηὔ]ία, απ σα Τμαίεη απὰ 
2.9 Βιοῦθγαπα ΤΈτοῖϐς 2 ΚΟΤΩΠΙΕΠ. 

844. δέ: τα 4 289. --- ἔτι, σα ἄρ- 
χενε, πο] Γετη εν” νο Ώ1βΠ6Υ. 
--- ἔχων ἀστεμφέα βουλήν, ππεχ- 
βολή {ετ]1ον Γοβιμα]{επὰ ἀςαί - 
ηθη ΕΠ{ίΡΒοΡ]α[Ββ, πᾶπι]]εη Ττοῖα 
ζα ἐτοθετη. ΠΗἰεγιϊν Ὀερίππυ ἀῑο 
ἀἰτεκίε Αιοτάθτιησ 8η ΑραάΠΙΕΠΙ- 
ηΟΠ, ἀἱ6 νετΙοτεπεη Ζ"ρε] ἀθβ 0Ρει- 
{ε]άπεγγηαπι θε νυ]νάετ πι Επί- 
βομ{οθηποι σα εγστεϊίθη. 

846. ἔα «φθινύθειν: 
ΒΟΗΙΙΠΦΡ{ΟΙΠΙΕΙ: ]α{5 σα ἄταπἆο 
ρεΏεπ. -- ἕνα καὶ δύο “6ἴπεπ, 
αασἩ 296ἳ”, βρτισηνδτυ]]οα: νρ]. 
µ 154, αΏβιοβζ]οη νειτ]ησετπᾶ. --- 
χαιῶν ΥΟἨ τοί αὈλᾶπρ]ᾳ. , 

341. νόσφιν βουλεύωσι ΡΘ68ΟΠ- 
ἀετί (ψοη ππβ) Ὀεταίεη, 1Ἠτθ 
Ἐπίβοβ]ῆερθ νοη ἆεη ππργίσθτι Θη- 
πε, ντο Τηπεγαῖθεβ ππὰ απἆςτθ, 
--- ἄνυσις Ἠϊἱ8β αὐτῶν 6ἶῃ ΝεΡεµ- 
6εάαπκε, 4ετ ἆπτοι 4επ 6ερεπραῖς 
ποη ἄννυσις 71 βουλεύωσι Δηπ ἀ88. 

γενν ὔη- - 
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πρὶν 4ργοσδ᾽ ἰέναι, πρὶν καὶ «4ιὸς αἰφιόχοιο 
γνώμεναι, εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις, εἴ τε καὶ οὐκί. 
φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 960 

ἤματι τῶ., ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον 
᾽4ργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες, 
ἀστράπτων ἐπιδέξι, ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

ον / ΔΝ 7 /΄ 2 / /’ 

τῷ µη τις πρὶν ἐπειγεσθω οἰκόνδε νέεσδαι. 

πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχω κατακοιµηθῆναι, 
τίσασθαι ὃδ᾽ Ελένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 
εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἰκόνδε νέεσθαι, 
ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐυσσέλμοιο µελαίνης, 
ὄφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

Ῥοτμεγφεμεπᾶε ρε]πᾶρίε 160. αὐ- 
τών Νοεαίταπι: ΘΏΌθ6η ἆθ5β6Ί, πα8 
ο Ὀεταῖεπ, ϱ6Ώεπ ἀἶθβε; Ἐ]άπο. 
κτ,͵ Ρι, 48, ὃ, Ἱ υπᾶ 60, π, δ. [Α1- 
Ἰαπσ.] 

848. πρίν παῖῦ {έναι, γοη βουλεύ- 
ὡσι αὈλᾶπσις. --- πρὶν καί εἶθ 
πος]. -- ἄιός ἀπτον Απσμιραζοι 
πας γνώµεναι ποιραπάθη, ἀαππ Ζᾳ 
ὑπόσχεσις πἰπσασαάεπ]κθη: 7 4 867. 

949. εἴ τε -- εἴ τε Ιπάϊτεκῦ {ν8- 
βεπά. [Αηβαπβ.] 

98560. φηµέ πιό Νπομάτας]ς: 10] 
Ῥελααρίο. -- γὰρ οὖν ἀθπῃ -Ι6- 
ἀοπία]15). Ἐτ. Ὀι. 69. 69, 9. -- 
πατανεῦσαι αὔὐφο]αῖ: οἆ π ποτ. 
ΒΡΤΕΟἨ ΕΠ 6εσφερεν Ἠαῦς. 

861. ἥματι τῷ ὅτε εἴαθῖ]α Ἐοτπαε], 
1Π πγε]οἈεχ τῷ { εποπι) ποια τᾶσ]ς: 
Πο]ι απ ὅτε Ἰήππεϊκί, τεσε]πιᾶ([είς 
τον 4ες Τειραπᾳθη]αϊξ; ΑπεπαἩιιεη 
τα ϐ 415. Κτ. Ῥι. 60, ο, 9. -- 
νηνσὶν ἐν ὠκ. ἔβαινον ἵη ἆει Βολ]έ- 
Τεν αΌποσεῃ. [Απμαηρ.] 

868. ἀστράπτων, 8ἱ8 ΨΕΠη κπατέ- 
γευσε Κρονίων πνοτηετρίησθ, οϱἵη 
ἄπτοι ἆεπ ἀαζφΙβε]λθη ροδίε]]έοπ 
Βαΐ γεταπ]α[βίεβ Απακο]αζμ. Ετ. 
Ῥι, 46, 1, 2. -- ἐπιδέξα τθοσ]λίβ 
ᾱ. 1. ἴπι Ορί6π, ἀεππ ἀἱο τίεοπεπ 
Κελτίεη Ὀ6εί ἆ4ετ Βεουασπίαπσ ἆετ 
Ζεϊοπεη 1Ἡτ ΑπιΙς παοὮ ἈΝοτάαπ, 
πο ἆετ Όἶγπιρ, ἀειτ Ἠ/οϊλπβισ ἀ4ετ 
αδιίθτ. -- φαίνων “Ἱπάθπι ϱ6Υ 6Υ- 
βοπείπεη Ι16[Φ), εγκ]ᾶτεπᾶφο Αιδ- 
ἀειίαπς ἆεΒ οτείεη Ρατοϊσιρε: τα Ι 
986. φ 419. 

866. τινὰ, νο ι 66, Κο]εκήν, 

πο ἀλόχῳ, ἆθπι ΒΙππΠθ ηβο]ι φεάετ. 
Τρώων υταογ]οβίκο πίαζυ "θἶποθβ 
ἀ4οετ Έτους”: νρ]. ι 116. 

356 -- 590. τίσασθαι ομΙαβΙςο]ι 
σεε{ε]]ῦ ζα κατακοιµηΘῆναι 856, πι] 
ἄεπι ϱ5 ΚοϊηΙἀεπῖ 186: απά 4 ατη 1ϐ 
σετᾶοπῦ ΠἨαῖ: ἀεπ Έτοθιη βο]] 
ΡΙεῖομες τς ϱ]εῖομεπι γεχρο]ίεπ 
ηετάεῃ. Ἑλένης ὁρμήματά τε στο- 
ναχώς τε ἀῑο ἄεπιίερεποσατ- 
σεπ ππᾷ Βεπέσεν ἆεντ Ἠε]επα, 
Ῥο6ι ὨιοἈζετ Ἠαίῦ ἆἀθπι Νθβίογ παπά 
Μοπε]αος εἶπθ Κεηπἰπί γοη ἆρθτ 
Ἠειο ἆετ Ἠε]επα (σα ὃ 146) απᾶ 
γοη 1ητετ εἰ[ίσειν Ῥεμπρασομέ, πας]. 
Ηε]]ας σαν σκσακοηνοι ο 189 ὃ 
2608) Ῥεϊκε]εσύ. Αἱ9 ἆετ Ἠααρί- 
βεμπ]άϊσε Ῥει ἄειτ Επζάηταηρ ἆθτ 
Ἠε]επα ρη6 ἄρετα]] Ρατῖς, οΏπο] 
ἵππα ἀ1εςο 1τεϊψ]]1ς βοῖο]ςί να. 

968. ἁπτέσθω ἧς νηός, ἆᾱ. Ἱ. 5ο 
πιῦὂσο ϱχ παν Απηεία]ὁ Σα; Αὐτοίορ 
πΙᾶΟΠΘη: ἀτοπεπά. Ῥετ Ππιρεταξῖν 
πο 4 809. --- ἐυσσέλμοιο  ννης 
-- 1Τ0. ϱ 349. 
459. ὕφρα «απ{ ἆα[β” τοπ ἆοτ 
ππτηΙ{δε]ραχ β1οἨ ετσευεπάθη Ἐο]σο. 
Ὑοτᾳ]εῖσ]ε ἀῑε ραταἴακῦ. Ψετρίπάπης 
4 805 8: οἵη Ὠϊδετεγ Βατκαβπιις: 
ἀατα]ό ες ϱἴαίῦ, πε 6 πιϊπβελί, 
ενος ἆθα απάθγη΄ Παϊπισπ]κεἨταη, νου 
ἄεηπ απάθιηπ ρ]εῖοπ Πεν ἀθπ "Πο 
Ππάθ. Ὑσι. 6 145. 6 18.  οη. 
966. ὃ Τ10. --- Β. καὶ πότμον ἐπί- 
σπη -- Ο 495. Ύ 887, νρ]. ω 81, 
8ποςι 1 989. ω 29, ποπιῦ ϱγ ἀῑθ 
αασεπΏΙσκ]ο]λε Τοάεβείταίο πιθῖηῖ, 
[Απμαπρ.] 
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οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, Όττι κεν εἴπω᾽ 

κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φφήτρας, ᾽άγάμεμνον, 

ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοιρ. 
εἰ δέ κεν ὧς ἔρξῃς καί τοι πείθωνται ᾿χαιού, 

γνώσῃ ἔπειθ'., ὃς 8) ἡγεμόνων κακὸς ὃς τέ νυ Λλαῶν, 806 
ἠδ᾽ ὕς κ᾿ ἐσθλὸς ἔῃσι' κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται" 

γνώσεαι δ᾽, ἢ καὶ Θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις 

ᾖ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο." 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾽άγαμέμνων' 
5 Δ 9 2 νά αν / τ 4 » 

μή µαν αὐτ ἀἄγορῃ νικας, γερον, υἱας ἄχαιων. 9τ0 

αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾽ἀθηναίη καὶ ᾿ἄπολλον, 
τοιοῦτοι δέκα µοι συμφράδµονες εἶεν ᾽άχαιῶν' 

” να 2 ’ /{ ” ” 

τῷ κε τάχ ἡμύσειε πόλις Ἡριάμοιο ἄνακτορ 
χερσὶν ὑφ) ἡμετέρῃσιν ἀλοῦσά τε περθομένη τὲ. 
ἀλλά µοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν, 

360. ἄναξ ατερτὔπρ]οὮ «άναξ. --- 
Ἡαιρίρεάαπκο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ, ψ]θ 
4ᾳ9 Ἐο]σεπάε σαϊρί, πἝητεπά τη] 
ἐὺ µέδεο ἀἱο Ααοτάεταηρ 944---45 
τεκαρϊθαλετί στά: πε ἆπ 4 
βε]0βίῦ νο] Ῥοχαίθη παι[κέ, 5ο Το]ρθ 
απο οἴπαπι απάετα. Ὑς]. Ι 100 4, 

861. ἔπος αχερτὔηρ]]οἨ «έπος. 
862. κρῖνε βἴθ]]ο ρεεοπἀετῦ 

αα{, πο 446. -- κατὰ φῦλα ἀῑδίτι- 
Ῥυα.ν: πας Υὔ]κατείᾶπιπθη, 
ἐν, Ἡααρίαιειαηπσεη ἀει Υὅ]- 
Κετεο]αίθεη: Ζα 0608: κατὰ φρήτρας 
ηβο] ἄοβολ]οςσηέθτη ῥγορίπφιῖ- 
ἰαίεβ, ποσα ἀἱε εἴπσε]πεη Εαπιϊ]Ιθ 
βε]ὂτοπ. ἅτ. Ώι. 68, 2ὔ, 8. [Απ- 
παπρ.] 

865. φρήτρη φρήτρηφιν: 
ἀταοκ ἆετ Πελϊρτοβ(ᾶτ, 

866. ὃς τε Ββ Λλαῶν, ὨᾶἈτη]Πςο] 
ἐστί. ὃς τε πεν Ἱχρεπά, Ἠε]αδν, 
πὶοηί Τηειτοραν: Κτ. ΓΙ. 61, 6, 
1, --νύ εἴπα. 

866. ὃς κ᾿ πας Κοπ]. ἔῃσι π6χ 
εὗπα ᾱ. 1. {118 εἶπεν 156, 6ἵη πυγεῖ- 
{ε]ηάετ Απδάταοκ ἵπ Ὀυετειπαζίπι- 
ππαπς της ἆαθπι ἀεπι ϱαηζεη Ἠθες 
Ρεπιβοβίεη Ὑουψατί ἆἀετ Ἐεἰσ]οαῖί 
368. -- κατὰ σφέας Εᾶτ αἰο] 
α1]16ἵπ, σοβοπᾶετῖ, πο 4 21. 

861. ἢ καὶ Θεσπεσίῃ «οὗ απο] 
4 πτοι ὔμετρεβοβ]α(β»2, π]ομέ Ὦ]οί[Ε 

Αιβ- 

876 

ἀατοἩ ἀῑο Εεϊσ]ιοῖϊς υπά Ὀποτ[αμτθ- 
Ἠοαίέ ἆετ ΚἈπιρίοτ, Βοβίεπαπρ ααξ 
111 8. --- οὖκ ἀλαπάξεις: ᾱ. Ἱ. οἳὮ 
Έπος. ἀδθετρθβοβ]α[β ϱ6 νετβομι]- 
ἀεί, νοηπ απ 1η Ζυκαπῦ π]οηί 
γετη]ομίθεί; ἆαβ Ῥπαύαταπι, ναι] 
4ε6τ Εγίοὶςρ ἀἴεβοτ Μα[ατεσε] τοῦ ἵπ 
4ες Ζπα]καπ{ς εικεπηρας 160. [Αή- 
λαηρ.] 

868. ἦ οἆ αι παχ, πθβθ6η 468 καί 
867. γει. τα ΠΠ 944, 

810, ή μάν, Εὔτφπαλαν 18. -- 
αὖτε π]Ιθάςθχ, απ ηθιθ, γθ 
Βολοιπ ο ΓῆἨθτ, ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΒ 
Τιοῦ Ῥομϊελό β1οα ααξ Νεβύοτβ ϱαπ7θ 
Ἠοάθο. 

871 -- ἆ4 288. Ἡ 195. Π 97 υπᾶ 
1π ἆθετ 04. Ὠίο Υετρίπάιπρ ἆ416βΘΓ 
ἀταῖ ἀδδίοι Ῥεί Ιππῖροη υπά Ἱτᾶ[- 
ρεπ Ἠ/Ππδομεῃ. 

319. 914 -- ἆ990 9091 Ἁ Ν 

816. 
974. χεροὶν ὑφ᾽ ἡμ. Κχ. Β]. 68, 

44. ΑΠπι. --- ἁλοῦσα Αοτῖεῦ, Άπια 
4ο Ἐϊππαμπιο ἆοτ Βίαάῦ αἱ επῦ- 
βο]ειἀεπάθα ΑΚά, αΏετ περθοµένη, 
πτω 4ο Ζετείῦτιπρ ἵπ Ίπποι Ώααθς 
σα Ῥεπείοππεηπ: σα ἆ 5591. 

815. Ὑρι. Ώ 941. Ὠϊθ {ο]ρεπάεη 
Ύαχβο Ὦ]5 580, πθ]ολε βοποη ἀπτο] 
ἆαθ σα ἀῆπα αθείῶπάπΙβ ἆοτ Ώθιαθ 
"ρου ἆθπ Βέταῖς ταῖς Αοἰα]] Ῥοίσαπι- 

| 
4 ο 

κιν ο ἐμωννώ- 

ος ο μμ ο ο Ο”λ---- 
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ὃς µε μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει. 
καὶ γὰρ ἐγὼν ἁχιλεύε τε μαχησάμεθ᾽ εἵνεκα κο΄ρης 

ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ᾽ ἠρχον κι 

εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε µίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ 

Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν. 
ἔπειτα 

980 

νυν δ᾽ ἔρχεσθ) ἐπὶ δεῖπνον. ἕνα ξυνάγωμεν ᾿ἄρηγα. 
εὖ μέν τις «δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα θέσθω. 

εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὤὠκυπόδεσσιν, 

εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο µεδέσθω, 
ὥς κε πανηµέριοι στυγερῷ κρινώμεθ’ ᾿άρηι. 986 

οὐ γὰρ παυσωλή γε µετέσσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν, 
εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν. 
ἱδρώσει μέν τευ τελαμῶν ἀμφὶ στήθεσσιν 
ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ᾽ 

ἄθπ, αἶπὰ σαησ ππγετεῖηρας ταῖς 
ἄεχ εἴοίσεηπ Ἡοβπαησ ποςἩ απ ἆθπι- 
πε]θεη ασε ος οαἰπζαπ6Ώπιεη, 
ππε]οπο ἀετ Έτααπα 1π Ασ. εγπεοκ{ 
Ἠαξ ππᾶ νψε]οηο ετ 415 Π, 5ο πῃ- 
σπεϊαεπθῖᾳ ααβεδρτίςἩϐ, 

916. ὅς: τα 215. -- μετα πη1{ὔθη 
Ίπ εἴπας Ἠϊπείη. -- ἄπρηκτος 
Ρ6ερεηπ ἆεη πιαη π]οηίβ ο ωοα.. 
Καππ, απλθ1]Όαχτ. -- ἔριδας καὶ 
». πίο Ύ 961. -- βάλλει πιῖο] 
βεὔται, τα γεχπ]οκε]η ΡΠερῦ. 

δτη. καὶ γάρ εἰοπίπι. --- εἴνεχα 
κούρης ῬεσεϊεἉπεί Ἠϊει ἀεπ σετῖηρ- 
Εὔρίρεν Απη]α/8. 

3τ8. ἦρχον πξ Ῥατίο. πε που] 
Τ' 44Τ. Ἰαλεπαίνων Υγοη {εΙπᾷβε]]- 
πες, Ῥε]ειάϊφεπάος ΠΗα]ίπηρ. 

8τ9. ἔς γε μίαν βουλεύσομεν: 
ηβοἩ θἶπετ Ῥεϊίο Ἠϊπ Ῥοχαίεη, εἶπ- 
ποβεῖς βεῖη ψετάρη, Θεροηναϊς: ἅμ- 
φὶς φράζεσθαι Β 19. µία 18 νῖθ 
ἴα (ξ 4558) εἵηπ απὐείαπ{ϊνιοτίος Ἐθ- 
ΣΗΙΠΙΠΤΤΗ, 

980. οὐδ᾽ ἠβαιόν αποἩἈ π]ολί 
εβο) πεπῖᾳς, ηϊολί 1πι σογ]ησείεη. 

981 --- Τ2150. δεῖπνον 4ἷε Ἡααρί- 
ης Ἠ]2616, ΒΟΠΟΠ απ ΜΟΥΡοἨ, υγεῖι] 
ἀθπ βαηζοη Ταρ σε]κᾶπιρ{ῦ πετάεη 
βο]]: 986. -- ξυνάγειν ἄρηα, ἀᾱ. Ἱ. 
4επ «Ἠ1ε21σεπ) Βαπιρί Ῥεορίηῃ- 
πεῃ, Ἡρ]. 149. Π Τ64 ππᾶᾷ τα 
Ώ 440. 

985, τίς Κο]]οεξκίιν. --- Δέσθαι 
ξᾶν αἶο] ἵπ Βέαπά 5θ1ζ6ηῃ. 

ἔγχεῖ χεῖρα καμεῖται" 

9889. δεῖπνον πα Ἠϊει τον ΤΙΘΤΕΠΗ: 
Ζι 4 ὅ. 

984, ἅρματος 164; γοη ἆετ Ῥτᾶρο- 
εθίοιῃ ἀάμφίς αὐμᾶηαίᾳ, πηῦ ἰδών 
Ῥεβιο]βίϊρε τίησεαπ ἆοπ Ί/α- 
6εη, οὗ αἱ1εΗ ἆαταπ ἵπ σαῖεπι Ζτ- 
εἴαπάς βεῖ. Ἀτ. Ρι. 68, 80, 1. ἴπι 
Ῥατασιρ Πεσί ἀθγ Ηαρέροριίβ 4ες 
εάαηκεπβ. 
9866 Σ 20». πανημέριοι; νγῖθ 

4 49. -- ὥς κε πδ κρινώμεθα 
Μεάϊαπα: ἀπ γην απβ βοπεἰάρη, 
απβ επύβολείάεπὰ ΠἹΘΒΒΕΗ. Ριο 
Απαρμοτα ἀεΒ εὖ, πε ἱδρώσει 388 
990, Ἰαῦ τηθἐογίςοΒθτι Οπατακίοχ. 

986. µετέσσεται π]τὰ ἀασνῖ- 
βοπεη βθ6ἱΠ, 7πΙβΟΠεη ἆεπ Κὔπι- 
ρ{εἩ, τρ]. Τ' 901. 

987. διακρινέει μένος ἀνδρῶν: 
νρ]. 4 441 σύν ῥ) ἔβαλον --- μένε᾽ 
ἀνδρῶν γοπι Ῥθσίπη ἆεβ Καπιρίος. 

388. τεῦ ἵνοη ΠΆΤΠΟΊΏςΘΙΙ2. Ῥεγ 
Τταρτίεπιεη ἀε9 Βοβι]άθι αχ πι 
ἀεπι εἴπεη Ἐπάρ απ ἄεγ ΙΠΏΕΓΕΠ 
Φα] ἆθ5 Ῥολμ]]άες Ῥε[εεθσίέ παπά 
εξ ἄθεχ ἆἀῑο Ἰἴπκο Ῥεμια]ίθς, πα 
ἀ4επ Ναοεκεηπ παπά ππίενγ ἀετ ταυΠ{αεπ 
ΑςἨβε] Ἠϊπνερ. Ὑσ]. Ε196. 5404. 
11 808. Σ 480. λ 610. 

989. ἀμφιβρότης σπιαβηπάεκ- 
Κεπαᾶ», ἀμφί 186 τοοΒμῖς απᾷ πα: 
Ἡ 3258: οΡρεηπ απᾶ απίθη: νρι. 7Ζ 
11π. Τγτε, 11, 288. --- καμεῖται, 
ηΠἩπα]ΙοἩ τίς 5 τεῦ. 
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ἱδρώσει δέ τευ 
ει / 2 ο ην 
ον δέ κ ἐγων 

Δ 

μιμνάζειν παρα 
ἄρκιον ἐσσεῖται 

ὧς ἔφατ᾽, ᾽Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

ο.’ »2/ ο ΄ ἵππος ἐύξοον ἅρμα τιταίνων. 
ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω 
νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἳ ἔπειτα 

/ ’ »ϱ2 κ. 6 

φυγέειν κύνας ἠδ' οἰωνους. 

990 

ἁπτῃ ἐφ᾽ ὑψηλῃ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλδών, 
: ” η Β Δ ” ” [ή 

προβλῆτι σκοπέλω᾽ τὸν δ΄ οὐ ποτε κύματα Λείπει 
, αλλ 5 3 ” . ας ον , 

παντοίων ἀνέμων. Ότ αν ἔνθδ η ἔνθα γένωνται. 

ἀνστάντες ὃ᾽ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας, 
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας καὶ δεῖπνον ἕλοντο. 

ἄλλος ὃ) ἄλλω ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων, 
εὐχόμενος Δάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον ᾿άρηος. 

η Ἀ ς - ο/ 2/ 2 ” ] ’ 

αὐτὰρ ὁ βοῦν [έρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γαμέμνων 

391. Ὑρὶ. Θ 10. 4 ὔ49. Ο 848. 
νοήσω, Οοπ]. Αοτ. -- Επ. εχαοῦ. 
--- ἐθέλοντα ριβάϊκα δν Ζα ὄν, Νε] - 
ραηςσ Ῥεζεϊρεπὰ: Ζα 610. ΓΑπΠΗ.] 

892. μιμνάζειν νοη ἐθέλοντα αἲ- 
Ἠᾶηρίρ, εἵη Ιη{ΘΠΒΙΥΗΠΙ γοη μένω, Ζα 
γετποαί]επ, πε Κ 649. --- οὐ ταν 
Ναελάταεχ νοταηρεείθ]]6: πα] { η1 ο]ι- 
ἴθπ, πα] ἀεγ [οἸσεπάς (θἀπηκο 
Ἱπ ορεηραίζ τα ἆἀετ Ετνητίπηπς 
465 Εοεΐσεη ροάαςμο 16, Ὑπε]ομετ 
β1οὶ ἀπτον Μεϊάπησ ἀε5 Καπιρίος 
4εχ ἀτομεπάεπ Τοάεβρείαηχ σα επῖ- 
21οηεη Ἠοβῖ, --- οἵ, πας ἆθπι Ἠγ- 
ροϊμείβεπεη Ἠε]αίνεαίσο εἶπ Ῥεχ- 
βοπα]ργοποπιοςπ καἰίαίρ ἀε95 Ώεπιοῃ- 
Βἰτα{1ν8, πε 4 218. 1’ 900. Ο 8949. 
ἡ 10ο. 

998. ἅρκιος οαἴσεπε]ε]ι "νοτμα]- 
ἴεπὰ”, ἀἆαλετ {δῖ]ς Ἡιηταϊοπεπά, 
{6ι]ς 5Ίομαι, Πεν ἀἆαδ Νθιίταπι 
εαὐρίαραν]ετί: ῬϊιοπετλαΙί; ϐ8 
8ο]1] 1η ἀῑε Τοάεεείταίο ππὰ ἆ1θ- 
ϱε]θε Βεβοπϊπιρίαπσ, ἆἀετ ες 8ο 
Ῥεῖπ Καπιρίε απββείσεα πῆτάε, 
η8Οὰ ἆἀεπι Καπρίε ἀπτοἈ παῖσοἨ 
ἴπεβεη, --- ἐσσεῖται παχ Ἠϊ]ετ απᾶ 
Ν δ1Π. 

Υ. 994-440. Αι/ύτιο] αι ἄετ 
ΤεγβαπιπιἸιώι. Ομ/εν ιωπᾶ Μαλί 
εδ ΠΗεετες ὄπι Ίναφεν, εν (εγοπίοι 
ὤπι «ΑΦαπΠιΕΊΙΛΟΝΕΒ Ζε]ίε. 

994. Ὑρ]. 998. Ἰπ ὡς ὅτε οἶπο 
Ύετοιπα 16 ὅτε παλχθολιοϊπ]ς] Αάν. 
1η ΙπάεβπΙδετ Βεάειίπαπςσ (τβ]. ὁτὲ 

996- 

400: 

Ρ 1Τ8) -- αἰφιαπᾶο, Ὑε]ο]εβ Ἠϊες, 
πο 919, ἀπτοα εἴπειῃ Τεπιροτα]- 
καΐσ τηῖξ ἀετ Κοπ]απ]θίοη ὅτε ΠΒ ΒΘΥ 
Ῥεβάπαπα στά. 

9960. ὅτε κινήση: τα 4 80. ΟΥ- 
1εκίέ 186 κὺμα. 

896. προβλῆτι σκοπέλῳ: Ποκαν, 
Αρμροβίμοῦ ἀ4ε5 Ῥδεοπάστη Τεῖ]9 στη 
ἄαησεη ἁπτῃ ἐφ᾽ ὑψη]ῃ: σα Β 146. 
Κτ. Ρι. 68, π. 

807. π. ἀνέμων -- Ρ 66. ε 998. 
506, αΌ]αξ. Θεπεᾶν, 7α κύματα: 
γοι ἆθιπ πάση οτχθρίε: Ἐτ. Εἱ. 
4τ, ὅ, 1. ἈῬαομ]οιἃ νρ]. Β 146. 
4 80568. --- ὅτ᾽ ἄν Ὦϊβ γένωνται, 
πΆΏπη]Ιο] ἄνεμοι, Ιες Ἐτκ]άταης τα 
παντοίων: τα Θ 929. --- ἔνθδ η 
ἔνθα, πο που Ο 89. κ 6τ4, νοη 
α]]εη πιῦρ]σπεπ ἨΙοπίαηρεα, βοπεῦ 
ἔνθα καὶ ἔνθα νοη Πιτ ΖνεΙεῃ. 

898. ὀρέοντο, νε Ὁ 915, 5ἱ6 
επ{εΙ]{εῃ. | 

400. ἔρεζε 5οπι]ἀετηᾶςς Ἱπιροτξε]ή, 
-- Ώιο νΊε]εη ΚΙείπεη Βίᾶπιπιθ γει- 
αἸιτίοη 11το Ὠεβοπάθτεα Ἀβατηπι- 
ρδ(εγ. 

401. Δάνατον απᾶ μῶλον ᾿4ρ. 
ἄπτοι τὲ --- καί επς νετυυπάθη -- 
4επι Τοὰάς ἵπ ἀ4ετ Ῥομ]ασμό. [Αη- 
παηρ.] 

403 -- Η 814. [έρευσεν 6] ῦ 
Ζαπι ΟΡρΐαεχ: Ιπάεπι 6 αἵη Μα 
{ὔτ ἀῑε ἀετοπίθη γεταπβίαλ{είθ. Νδ- 
πῖσεο ορίετα ἀετι Ζεπς εν ὂλπ]]ο 
εἴπεη Βατ: ϐ 3240. 4 ττὸ. ν 24. 



2. ΙΔΙΑΔΑΟΣ ΕΒ. τὸ 

πίονα πενταέτηρον ὑπερμενέι Κρονίωνι, 

κίκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, 
Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ Ἰδομενῆα ἄνακτα, 4056 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἴόν, 
3 

ἔχτον ὃ᾽ αὐτ ᾿Ὀδυσῆα 4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντον. 

αὐτόματος δέ οἳ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος' 

δεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεόν, ὡς ἐπονεῖτο. 
” Δ , ’ Ν 2 ΄ 2 ; 

βοῦν δὲ περίστησαν τὲ καὶ οὔλοχυτας ἄνελοντο. 

εὐχόμενος µετέφη κρείων ᾽άγαμέμνων' τοῖσιν δ᾽ 

410 

»Ζεῦ κύδιστε µέγιστε, κελαινεφές, αὐθέρι ναίων, 
μὴ πρὶν ἐπ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν, 

, ΔΝ Δ / / / 

πρίν µε κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πβριάμοιο μέλαθρον 

αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηίοιο θύρετρα, 415 

Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαῖξαι 
χαλκῶ ῥωγαλέον' πολέες δ᾽ ἀμφ) αὐτὸν ἑταῖροι 

405 -- Η 515. 

404. γέροντας: Τα 21. 
406. πρώτιστα: τα 228. ἨἈΝεείοτ 

ππαπηῦ ἆθπ οτρίεη Ῥ]αΐπ ἵπ ἆοτ 
ππεῦ ἀθ; Ασαππεπιποηυ επ (τρ. 
90. 3Τ9), Ιάοπιεπεαβ ἆεηπ ΖΥεΙζεη: 
4 55τ8, ἸΤιαϊσίετετ 156 απο ἆθπι 
Μεποε]αος 5οἩτ Ῥείταιπάδί: 1’ 989. 

408. αὐτόματος εἰσεπε]ε] 5ε]Ὀδί- 
Ῥεψερί, απ εἴσεπεπι Απιτιεῦ, 
ἵπι Εερεηραίζ ἀετ πε]αάεπεη θείο. 
---βοὴν ἀγαθός ἀετ ἴπι Θο]λ]α οΕῖ - 
τας (ἄοπίήσα. [Απμαης.] 

409. ἀδελφεόν εἴπ αἱ Ο)Ρ]εκύ ἴπ 
4επ Ἠαιρίραϊσ απΙσϊμ]ετίες Θαῦ- 
Πεκί ἀεξ Νερεπεαίπεβ, νο ΙΤ 192. 
Ἕ 86. γ 86. ὃ 859. ο” ϱ 918. τ 
919. 346. Κι. Ρί, 61, 6. -- ὡς 
ἐπονεῖτο «νψῖθ ϐϱτ Ἱοσοδεη αἲ 
νὈτ Ὠ6ι ἀθτ γεταπεία]ίαηπσ ἀ68 
Ορ{εγεςἈπιδιθθβ. 

410. οὐλοχύτας ὠνέλοντο: πα 4449. 
419. Ἐτείες Ἠεπαϊς[ῖο] -- 12998. 

Ῥεχ πεποῦεπε Του ἀθ5 ἀ6Ώείβ, πο- 
τίη βἶει Ασαπιθπιποι βε]θεί σα ἀετ 
ἨἩοῦπαπρ τετεῖεϊρὺ Ἠεζίοι Ῥοιβῦπ- 
ο] σα ετ]ερεη, 150 ἀἱο Ἰ/πκαπσ 
4ετ Βείμὂταηπσ ἀπτοὶὰ ἆθπ ΤΈταυτη: 
8Τ 8. κελαινεφές, 818 κπελαινονεφές, 
βοΏπατσπο]Κάρθτ, ΙηβοίθγΏ 6{ 1η 
4ετ ενήίετνο]κε οιδοπεῖηῦ. 
αἰθέρι, ᾱ. 1. ααΐ ἆθα 61ρέε]η ἀ468 
Οἴψπιρος: Ἴα 4 49. 

415. ἐπί Τα δῦναι ἀατᾶροατ, 
ἄρει ἀεπι Καπιρίθ. ἐπί σα ἐλθεῖν, 
ἈἩατροθ]. Πε Αοοᾳπδ. ο. Τη, αἱςδ 
Αιβάτπο]ς ἆθβ Ἰ/απεβςἩθβ, ομπο ἀαί[β 
ΠΙΔΏ 6ἶη δός Ζα ετσᾶηπεπ Ῥταποβῦ, 
να ἀετ Ιηβη. η 818. ὦ 980. Ώαπον 
{ο]σὲ 418 ἆἀετ Ορίαν, πε ϱ 865. 
η 514, να]. 2 4Τ9. Ἐτ. ρι δα αν 2. 

414. κατά σα βαλέειν. πρηνές 
“Ῥγοπιι) Ῥτο]ερβῖβο!, ψιε 41Τ ῥω- 
γαλέον, 420 ἀλίαστον. -- µέλαθρον 
4α5 ΏεοκετπσεῦὈᾶ]]κ ἀ4ετ στο[δεη 
Ἠα]]α, 4ες Μᾶππετεα]ς. Ζαπι σαησπεη 
Απάνασκ τα]. Γ241. - ΑΙεταίοὮ 
πηῖῦ πρ. 

416. αἰθαλόεν εὐεπεπᾶες Βεϊνοτε, 
ταποησεδολμλπᾶτσῦ τοη ἀ4επι 
Ἠετάίεπετ παπά ἀετ Βε]εαοβπίαηρ. --- 
πρῆσαι, εἴσεπ{]ςοη απαρτῦλθτ νρ]. 
4 481, τεϊοπ]εα ἄρετεσπῶίίοα, ἀα- 
Ἠετ Κοπβίἰταϊοτ6 ταῖς ἄεπι επείν, 
πο ἀ.8 5ίατηπη- απ εἰπητειπαπάὔθ 
ἐμπλῆσαι: 38ο ποςἈ Ι 245. Π 81, 
βοπεῦ πζ Παν. --- δήιος τοη ἄος 
Ἡγ, δα. (δαία) Ὀτεππεπά, ]οάεσπά. 
-- Ὠύρετρα ἀἷε 2υει[]ῆσε]ῖσε 
Τ]μᾶχ, ψε]οπο τεϊοεἨνεταιί ἆεπ 
Ἠαιρίβεμπιπε]κ 495 Ρα]αβίες ὈΙ]άείε: 
Υβ]. ϱ 268. [Ἀπβανς.] 

416. Ἐκτόρεον, 1. Ἕκτορος, σα 
64. --- χιτῶνα 8 δαῖξαι, πα Π 
841. -- Ζαπι 6εάαηκεη σε]. Τ 95509. 

41Π. πολέες Ὦϊβ ἑταῖροι Θ 
ϱῦπ. Τ ὅ. 



τ4 

πρηνέες ἓν κονίῃσιν ὀδὰξ Λαξοίατο γαΐαν." 

ὧς ἔφατ᾽, οὐδ) ἄρα πώ οἳ ἐπεκραίαινε Κρονίων, 
ἀλλ᾽ ὅ γε δέκτο μὲν ἰρά, πόνον δ᾽ ἀλίαστον ὄφελλεν. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τὲ κνίσῃ ἐκάλυψαν 
δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν ὃδ᾽ ὠμοθέτησαν. 
καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίξῃησιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, 
σπλάγχνα ὃδ᾽ ἄρ) ἀμπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ µῆρα κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο, 
µίστυλλόν τ᾽ ἄρα τᾶλλα καὶ ἀμφ) ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα. 
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 450 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πύσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 

- ”, / 5 / ω Π , Ξ 

τοῖς ἄρα μύθων Ίρχε Γερήνιος ἱππύτα Νέστωρ 
2 14. ’ ” 2 ” 2 / 

»άτρεΐδη κὐδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν 4γάμεμνον, 

µηκέτι νῦν δή8δ᾽ αὖθι Λεγώμεδα, μηδέ τι δηρὸν 456 

ἀμβαλλώμεθα ἔργον, ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίξει' 
ἆλλ᾽ ἄγε κήρυκες μὲν ᾿ἄχαιῶν χαλκοχιτώνων 
λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῇας, 
ς . 2 ς / τ Δ Δ 9 κ 2 ” 

ἡμεῖς δ᾽ ἁθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾽Αχαιῶν 

418. ὀδὰξ Λλαξοίατο: τα 4 Τ49. 

419 --- ΙΓ502. οὐδ᾽ ἄρα πω 9 6χ 
Καιπθβποεσβ Ία, πο ἆοι Ηῦτεγ 
Άπ8 ἆαεπ Γῆπετ (99) Ειτζάλμ]ίοη 
ψΊβδεη ἹΚαηπ. -- ἐπεκραίαινε Ίπι- 
Ῥετέ. σ]εΙο]σε]θὶσ της ἔφατο: Ζα 2 
911. 

490. Ἐν παἨπι ἆ4β ΟΡρίογ Αη, β0- 
{τη Κεαῖπο ππσ]ῆσ]κ]σεπεη Ζειεπθῃ 
ἀαὈεῖ εγβοΒΙεΠ6η. --- ἀλίαστος "ἀαχ 
πολυ σα Ἐτὔπππιθη 190, ἆαποτ Ἱπ- 
Ὄεασναπι, Πατίπᾶϊσκϊσ, πηδαΓ- 
Ἠδτ]1ςοἩ. Απάθετο ἀμέγαρτον πῃ- 
βε]σ). ὄφελλεν ᾱ. 1. Ηεί[Β ποςΏ ν1ε] 
Καπιρίποῦ ποτάεη: νρ]. 89, ἴπι 1ε- 
Ρεηβαίζ αχ Βεεπάίσαηπρ: Π 681. 
[Απλαησ.] 

421 --4:4 -- 4 458- 461. 

436. Ἡφαίστοιο, ᾱ.Ἱ. ]οάεγπάθβ 
Έθαετ, Ἡρ]. Ι 4608, Ρ 88. χ 444. 
ω τ1. 

401-- 452 Ξ- 4 464-.409. 

438 -- γ 474. 
454 -- 196. 1146 απᾶ βοπϱί, 

45ῦ. µηκέτι νῦν δήΦ᾽ αὖθι Λεγώ- 
µεβθα ντ πο]]εἩπ π]οπί πιθΏτ 
1εῦσε Ἰαηπσθο 1ἩπΒ Ἠϊ6χ πη{θί- 
τοάςεη ἆ. Ἱ. ἀἱο Ὀεῖπι Μαμ]ο Ίε- 
Ροππεπεο Ὀπίετμα]ίαηπρ που] Ίαπσθ 
{οτύβείσθη. --- μηδέ τι απά Κ6ΙΠΘΒ- 
πνθρβ. Απάθτθ μηδ᾽ ἔτι. [Απμαπς.] 

486. δή οὔεπύατ, Ἰ8. --- Θεός 
Ζα6τβ. -- ἐγγυαλίζει (γύαλον ἀῑθ 
ἨΗδμ]απρ, ἀῑε ποπ] Ηαπά, Ῥεί Ηοπιθγ 
ηἩαχ νοη ἀ4ετ Ἰ/ὄ]ραπσ 4εβ ΒαΠΖ6ΙΒ) 
1η 4ἴο Ἡαπᾶ σῖεοῦῦ, βοΐετη ἀ4θτ 
ΊΈχατππι ἀἱο Ἐϊηπαμπιο Ττο]ας Ίπ - 
Διβαίομῦ α{ε]]ί (29). 

45Τ. κήρυχες, ἀἱθ 4εΒ Αραπιεπι- 
ποἩ: 60. 449. Ι 10. --- ἀχαιῶν χαΛκ. 
Ζα λαόν. 

459. ἡμεῖς, ἆῑο 406 ΕΠ. σεπαπηίθεἩ 
ετοπίεῃ. --- ἁθρόοι ὧδε, ᾱ. 1. τετ- 
βαπιπιθ] 6 πε πχ β1πά. 

να 

... 



9, ΙΛΙΑΔΟΣ 8. το 

ἴομεν, ὄφρα κε Δᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν "4ρπα.. 440 

ὧς ἔφατ᾽, οὐδ) ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἄγαμέμνων 
αὐτίκα κηρύκεσσι Λιγυφθόγγοισι κέλευσεν 
κηρύσσειν πολεμόνδε κάρη κοµόωντας ᾽άχαιούς. 
οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάΛ᾽ ὦκα. 
οἳ δ᾽ ἀμφ) ᾽άτρείωνα διοτρεφέες βασιληες 446 

Θῦνον κρίνοντες, μετὰ δὲ γλαυκῶπις ᾽άθήνη 

αὐγίδ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον, ἀγήραον ἀθανάτην τε᾽ 
τῆς ἑκατὸν ΞΔύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται, 

/ 2 / μα / Ν ο 

πάντες ἐυπλεκέες, ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος 

440. ὀξὺν ρπα, ἆᾱ. 1. ἄῑθ 
ο δαν Καπιρεπ{) 6γΥθοΚεἩ, 
πο 48552. Θ58Ι. Σ504. Τ 981: αποἩ 
4 886. Ρ ΤΙ απᾶ Η 880: σα Ἠ 881. 

γ,441-- 485. απιπιῖώχις ιώιά Ογᾶ- 
ιιϱ ἄερ Ἠεεγε, «Αιι/Όγιισ]ν ιωιᾶ -4ιι[- 
θἐε]ίιις πι εν Ἔνεπε. 

441 - ὉἩ 89096. 
443---44 ΞἌ- ϱ0---63. β6---δ. Ὢ, 99. 

Τ69. αὐτίκα, αβγπάεβίθεὮ ηΒΟ] Υο- 
Πογρορᾶηρεποχ Απκήηάϊσαηρ. τ. 
Ρι. 59, 1, 8. 

445. οἳ ὃδ᾽ ἀμφ᾽ τρεϊωνα - Ὁ 
288, 4επ Αἰτεϊάεν πηῖῦ εἰπθερτιβεη. 

Ὅ.. 946. πρίνοντες, παςἩ Νθβίοσς Ὠαΐία 
869. --- μετὰ δέ, νο 4ΤΤ, ἀθταηπίςθχ 
8Ό6χ Αίπεπο, πἈπα]{οἩ. ππβΙοΠίΡαχ, 
πίο τ 38 απά Αροϊοηπ Ο 80τ: τα 
4 198. ΑΙ Ρτλάικαῦ σι]ῦ Εῆτ Αίπεπο 
| πας Θῦνε, 488 460 1π διέσσυτο απῖ- 
ΓΡΕΠΟΠΙΠΙΕΗ πηχά, πΊοΏῦ απο κρί- 
Ἴφουσα, υβ]. 451 ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι. 
ο 4ΑΤπ. Ἐτείες Ἠεπαϊείοα -- 08961, 
/ππεϊθεη: ΠΜ 925. Ῥ 444. Αἴπεπε 
{άμτί ἀῑο εἰσεπί]οὮ ἆεπι Ζεις σθ- 
᾿Ἠδτίσο (Ο 905 3). Δαρ αἱ Απ- 
'χθρετΙη Ζαπι Καπιρίο: 1 29τ. Ε 158. 
Σ 904. ὦ 400. --- ἀγήραον ἀθανά- 
την τε εροχερεΏκομο Επκ]άταπρ Ζα 
ἐρίτιμον. ἀγήραος θὺ Ῥεί Ἠοππει 
Ὀροτα]] πας ἀθάνατος πετραπἆεη, 
βοπβῦ 1ΠΙΠΙΘΥ πᾶχ ΥΟη ἘΕΥΒΟΠΕΗ. 

σὺν τῇ παιφάσσουσα διέόσυτο Λαὸν ᾽άχαιῶν 
Ὁ ὀτρύνουσ ἰέναι' ἐν δὲ σθένος ὥρσεν ἕκάστῳ 

καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 
τοῖσι ὃδ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

ἠύτε πὺρ ἀίδήηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον Όλην 

450 

40ὅῦ 

448. τῆς αΏ]αζῖν. Εεπεῦ., παῖῦ ἠερέ- 
Θονται (Ῥίππιπα ὦερ-) εω φιια διίδ- 
Άέπιδαε διώιί. Ὀαβ Ετᾶβδεης νοη 6ἶπες 
σὔ[0οπεη απὰ Ῥοβίάπάίσεηπ Εῄρεῃ- 
βοΏα/{0. 

449. ἐυπλεκέες: 85ο ἵαχ ἀἷθ 
Καπρί, ἆῑδ (6ο]ά ἵπ ἀῑο ἀἴππβίεη 
Ἐλάοι σα γετατρεϊζεηπ, 86ΠΟΠ κ... 
Ἡοπιθιίκομοπ Ζο6ἱ8 Ῥοκαπηί. --- ἕκα- 
τόµβοιος ἴπι Ἠετίενοἢ Παπάετί 
Φ{16Υ6ἩΏ, 6ἶπθ ῬοθΏβοµμο Ζ41]08- 
αὔτωπα πα. 

450. σὺν τῇ Ζα παιφάσσουσα τη]ῦ 
4ἱθβετ ἀαλαττ]τεσεπᾶ, Ιπάεπι Ῥ6ι 
4ετ εοἈπε]]εῃ Βεπέσαηᾳ 41ε ρο]ά- 
πηθη Ττοάᾶε]η ερ]Ἀπσίεηπ. παιφάσ- 
σουσα τοεάαρ]βϊθτίο Ιπεπαϊν{οτπα 
γοηπ ἆθπι Βί4ΠΙΠΙΘ φα. -- δι. Ε 
805. [ΑπΗ.] 

451. ὀτρύνουσα π]ο]Ώῦ πηῦ Ἡοτίεη, 
βοπάστπ ἀπτο] ἀῑθ Ἆ οῖς. ἐν σα ὦρσεν: 
τρ]. 2 499. 

465 -- 4 12. 5 162. καρδίῃ, Α)Ρ- 
Ῥοβίίοη ἆθρ Ταῖιεβ Ζαπι 8πσεΠ 
ἑκάστῳ. ἵτ. Ῥι. 48, 19, 4. 

4585 ἕ -- 1513. 

405. Ὑοη ἆ4επ {ο]σεπάεη 86οἨΒ 
6Ιειομπίβεον γεχαπβοπαι]οηεη ἆῑο 
6ιβίεη ἀτθῖ Ὦἱβ 468 ἆεπ ΕΙΠΠΙΔΤΒΟΙ 
4εβ Ἠεετοβ ἵπ ἀῑο Ἐθεπο ἵπ ἀταῖ Εοτί- 
βοἸγείθεπάεη Μοπιεπίεη. Υεισ]εἴοΒβ- 
ραπκζ ἆεβ ετβθεη (018 468) 180 ἆθτ 
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οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἔκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή, 

ὧς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ 9εσπεσίοιο 

αἴγλη παμφανόωσα δι αἰθέρος οἐρανὸν ἴκεν. 

τῶν δ᾽, ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά, 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 460 
2 ῃ ” .. , 2 κο ρί 

Ασίω ἐν Λειμῶνι, Καυστρίου ἀμφί φεεὂρα, 
2Η ” 2 / ῃ 

ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἄγαλλομενα πτερύυγεσσιν, 
λ / μ / / 

κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε Λειμῶν, 

ὧς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον, αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν 465 
σµερδαλέον κονάβιζε ποδῶν 

ποιἑλίηπ ε1οὮ νοτυὈτο]ίεπάθ 
61.17 Ῥείπι Βερίπῃ ἀετ Βεπεριηρ. 
ἠύτε: χα 8. -- ἀίδηλον απβ ἆ ργίναί. 
ππὰ Ὁ. «ιδ- νρ]. άν ίδης, 1η ακἼνθπι 
ΦΙΏΏΘ: τεγπ]οἈίεπά, νετιθετοαηἆ. 
--- ἄσπετον γοη ἀθι ἀτὂ[βθ, υεβοπί- 
11ο] ἐῆχ ἆεπ Ὑδοισ]εΙοΏ, δι] ἀῑε Αιιδ- 
ἀεππαπσ ἆεβ Βταπάεε ἀῑο Βίᾶτ]κο 
468 ἰαπσος Ῥεάϊπρίι. 

406. Ὑρ]. Π 684. ἔκαθεν απβ 4θ6χ 
Έσθχπα, πο ἀθτ ΓΙομίεχ ποῖῇ ἀεῃπ Ῥθ- 
ἐχασμίεπάαεπ Μεπβοποπ βθἴπθη Βίαπά- 
ρυπκέ πᾶλ]ζ, Ὑρι. ΙΓ 5. 4 605. ω 85. 

40τ. τῶν ἀ1686Χ, ΥΤοη χαλκοῦ 
αρπᾶπσῖς, ἐρχομένων πθ 816 6ἵπ- 
Ἠβτζορθηῃ. -- Βεσπεσίοιο Υοη ἆεΓ 
Μεηρε, 2411198. 

458. ὃδι αἰθέρος οὐρανὸν ἴκεν, 
νρ]. Ρ 456. Ν 887, ἆταηπρ ἀἆπτο] 
4εηπ Αίπεχ, ἀἱθ οὔετο μας, ἵπ 
ἆθεπ ΗΙπιπιδ], ἵπ 4επ οῬετεη Τεῖ] 
4ος Α{πετβ, πο ἆἀῑε ἀδίδετ 1Ἀτεν 
Β1ἱ{ᾳ Ἠαρεῃ. 

459---406. Ζνεῖζες ἀΙεϊομηϊς: ἆβ 
ροτᾶιβοβμγνο]]ε ἀεἰζπιπιε] ἀ468β 
1η εἴππε]πεη 2ἤσοπ Ίπ ἀἱε Εβεπθ 
εἰπχοκεπάθςη Ἠεοθίθβ. τῶν δέ Ὀ6- 
ταΙτεῦ επ Ἡαπρίβαϊα νοτ υπὰ νητὰ 
ἀατο] τῶν 464 π]οᾶετ απΕΡΕΠΟΠΙΠΙΘΗ, 
πΙθ 414 τοὺς δέ ἀπτεἩμ τούς 4Τ6, 
Μ 9τ8 Ἡ. Π 688 ΕΠ. ν 8Ι. -- πετεη- 
νῶν 7ατ Ψ εταπβοΏααΠοπαης, πιο Ο 
690. --- ἔθνεα: τα δΤ. 

460 -- Ο 692. χηνῶν κτὲ.: ἀϊε 
Βρεοϊα]βίεταησ γοηπ ὀρνίθων ρὶεὈί 
εἴπ Κοπχκτεζες ΒΙ]4, ποσα απο ἀῑθ 
Ῥεεήπιπηίο Ἰο]κα]ο Βεπεϊοηηπης 461 
ρε]λδτί, πε Οα0α]]. 64, 89: “ᾳπ8]6β 
Ἐπτοῖας Ῥρτορϊσπαπύ Βαταῖπα ΤΩΙΥΙ- 

αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 

{αβ), ους. Αεπ. ΤΥ το ΕΠ. νοη ἆοτ 
Ἠιπάϊη “Ποπιοτα, 1πΐζες Οτθβῖα) απᾷ 
σφα]ίας Ὀϊοίαςθοβ”. 

461. ᾿Ασίω, Αἀ]εοίίνηπα νε Αβῖα 
Ρτα ία Ψετρ. 19ο. [ 888. Ναολα μπι 
Ραϊ Ψεχς. ΑΛοη. ΨΙΙ 699. Χ 264 Π οι 
4ἴεβεπα ἀεβ]46 ἵηπ Ἰμγάίεν, ὔ ἆ]ίο]ι 
νοπι Τππο]τε, 160 Αβίθης Ναπιθ βπβρθ- 
Ραησοη. 

4695. ἔνθα καὶ ἔνθα, Ἠϊπ απᾶ Ἠογ: 
σα 89Τ. -- ποτῶνται, πας Ἰκαχθπα 
γοκα] π]ο Β 815. Τ' 96τ. ω Ἱ, ἆα- 
σεσεη ΛΜ 3987 πωτῶντο. -- ἀἄγαλ- 
λόμενα πτ. βἶεὰ Ὀτήβίοπα πιῖό 
1πτοη Ε]άσοα]η, ᾱἆ.1. πις βἰοίπαπι 
Βοππναπροε ἴπτετ Ε]ῆσε]. 

465. κλαγγηδὸν προκαθιξόντων, 
απ{ξ ἀἱο 460 ρεπαπηίεη Ύὅσε] Ῥο- 
2ἤρ]]οἩ, Ὑγθηη δἷο Ῥοβοπᾶ Εε1σί 
βἶπά πι]ς σεβομταῖ νοτνᾶἈτίβ 
4Ἱπερεπἀ)βΙοἩ πΙθάΘΓζΙΙΑΒΒΘΗ, 
Ὠϊθφο γορε]κομᾶσπιο Ααἶπά Ίπ Εοτῖ- 
πᾶμτεπάεχ ππταμίρετ Βεψθριπα, ἵη- 
ἀθπι αἷθ πῖθ απ ἀἱς ἸΓείζο πα] .θ- 
βομτεῖ α{- απὰ γοτψᾶτίβ βίθροπ, ππι 
βἰοῖ ν]εάετ αη εἴπεπι απἆθτη Ῥαπ]κέθ 
4ετ Ἰ1εβθ πΙεάθιΖα]αββεη. --- σµα- 
ραγεῖ δέτεᾖ., ραταἰα]κίβο]οτ Ἐο]ρθ- 
βαΐ7, ππιο 910. 

464 Ξ-- 91. 
406. ὑπό Αἀνετρίαπ “ππύρη”, 

ἀπτοὮ ἆας {ο]σεπάς ποδῶν, αρ]α άν. 
ἀεπεν, ἴνοη ἆ4επ Ἐῆ[ρεη οι 
πᾶπει εγκ]ᾶτί: 7α Τ' 868. 

466. Ἐτείερ ΗεπιϊβίΙομ --- Ν 498. 
ᾧ οὔδ. αὐτῶν “ρδογιωπι) απᾶ ἵππων, 
6ερεηβεᾶίσπο νο Τ69, Ἱετάεπ γοη 
ποδῶν τερ]ετί. Ώεχ ψεμᾶα[ίο Ο- Για. 
1π ἀ4ἴθβεπι ππᾶ ἀεπι γοτῖσεπ Ύ 9188 
πια]ὸ ἆδβ ἀαπιρίο Ώτόμποῃ. 

[Αημαηρ.] 
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ἔσταν ὃδ᾽ ἐν Λειμῶνι Σκαμανδρίω ἀνθεμόεντι 
/ ασ / ες. , σα 

µυρίοι, ὀσσα τὲ φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται Φρῃ. 
κ / ς / 21 

ἠύτε µυιάων αδινάων ἕἔθνεα 

αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιµνήιον ἠλάσκουσιν 
ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος 

πολλά. 

τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κοµόωντες ᾽άχαιοὶ 
ἐν πεδίω ἵσταντο διαρραῖσαι μεμαώτες. 

Δ 2 σα 2 ΙΟ 12 ν ο Ἡρ 2”, 
τους δ', ὥς τ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομῶ μιγέωσιν, 
ὡς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσµεον ἔνθα καὶ ἔνθα 

ὑσμίνηνδ) ἰέναι, μετὰ δὲ κρείων ᾽άγαμέμνων, 
ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος 4ἱὶ τερπικεραύνω, 
᾿Αρεὶ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 
ἠύτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 

461, 468. Ὠτιίεβ πας επι γοτί- 
σεπ επρ ζαβαπηπιεπηᾶἈπησεπάθς ]εῖοι- 
πῖς: ἆῑε Ζ4Ώ]]1ο8ε Μθησε 468 
1η ἆοτ Ἐύυεπο απ{πιαγδοπΙετεπάθη 
Ἡθοετθβ. ΜΙ5 ἀεπι νοταηρθείε]]{επ 
ἔσταν πητὰ ἀθτ Αὐβοβ]π[β ἀἆθεβ προ- 
χέοντο βεπανξ πιατκ1ετς. [Απ.] 

468. Ὑσα. ι δΙ. ὥρη τατ 2εἷί 
ᾱ. 1. ἴπαι Τ6εη26. 

469---415. Όας νιετίο (1]είοεμηῖς 
Ἠαῦ ψιθὰετ, πο ας ἀτιία, ΖᾳπΠι 
Ἡααρίνετρ]ειεβεραπκέ ἄῑε Μθησε, 
ἀαπεῦεη νητὰ ἀῑε Καπιρέρερ]Ίεν ἀθτ- 
βε]Όεηπ ἨΠεχνοτσεμοθεηπ. ἈΏαεβοἱὈο 
Ρεσεϊομπεί ἄρετά]ες ἴπι Υετπι]εηῖςΖα 
4επι ποτπετρεπεπάεη εἴπεηῃ Ἠής]- 
βοΏτίθῦ, αοίθτΏ 65 παοἩ ἆθπι ἀοτῦ 
Ῥετεῖι Ζαπι ΑΡβοβ]α[β σεὈταςΏίθη 
ΑπίπιβΕΑοὮ 468 Ηεετες ἀἆ2ββδε]ὈῬ του 
Ώθπεπη 1π 4ἱεβθγ Βεπεραηρ Ὀεστιήεῃ 
νοτβζε]]ή. ἠύτε πῖξ πολλά Ὀετεῖίθῦ 
τόσσοι 419 νο; ἀθεππ ἠύτε βἰθΏί 
ομπεθ Ὑετραπ.. -- μµυιάων: Ἅἆἀἱθ 
Έ]εσε γητὰ αποὴἩ βοπβί αἷς ἀτεῖείθβ, 
Ῥερεμτ]ίσμες πβδεκέ σθρομ]]ἀετῦ: 
181. Ῥ στο. ὅ 994. [Απίαπς.] 

410. ἠλάσκουσιν ΙΠΙΠΙΘΥ Ἠεταπι- 
βο πἈτπιθη, εἶπ ΙΠπεηβίτεςβ ἘΤτθ- 
οποεπίαναπι, νο Ν 104. Σ 281: 
Ζα ν 45Τ. 

4Τ1 --- ΠΠ 648. Ὑρ]. σ 867. γδ0Ι. 
412. ἐπὶ Τρώεσσι 66ᾳ6ηΏ ἀἱθ 

Ἔχουυ: απΠα]]επά, ἆα ἆἀἴθβο πος] 
ρατ π]ομί ααβρετΏοκ; πητοῃ. Ἐν. 
Ῥι, 68, 41, ὃ. 

᾿οτάπομάςεη ΑπΠ{ἴΠΠτΤοΥ, 

4Τ0 

ἄγγεα δεύει, 

4τῦ 

480 

45. ἵσταντο β{ε]]{επ β1οῖ αα{. 
-- διαρραΐσαι µ., Νο 4 τ18. Τ88. 
Ῥ ποτ, τα Ἰετδεππιεβίθιη, πα 76Ι- 
ΠΙςΙΠΙ6Π, ηΠἈπι]οὮη Τρῶας. 

414--4τ9. πίτες (]ειοηπῖε: ἅῑε 
αἰπόλια 

πλατέ αἰγῶν, πο ξ101. 4 679. πλατέ 
πθιῦ ααβείπαπάεχ ποεϊἆσπάα. 

4τῦ. διαπρίνωσιν βοπάσθτη: ἆεγ 
Κοπ]απ]κν Ίπι Ὑεχρ]εῖοπο πι ὥς 
τε πε (α1[86Υ της ὡς ὅτε) απο 
ης ὡς δέ {ῆτ ἀῑο Ἐα]]βείπαπασ, πο 
4εγ αηρεσεῦεπε Εα]] αἷς νηιοάστ]ιο]6 
εἰπίτεῦεπά αΠςΕΠΟΠΙΊΠΘΏ στά: 7Ζα 
4 654. Ὑσ]. Ε, 161. Ι 828. Κ 486. 
-- νομῷ ]οκα]ετ Ώαν. --- µιγέωσιν, 
ΠΏπηΠΟἩ αἰπόλια αἰγῶν αἱ Βαβρ]οκύ. 
ΓΑημαήΡ.] 

416. διεκόσµεον βοπάἀ ετπά οτά- 
ηΘΕἴΘΠΗ. 

419. ζώνην "απι πτΏ’, ἆ, 1. 8 Ἡ 
ἀ4επη ἤξίθη, ποπ ἄρεγπααρί ἆθτ 
(βοπ]απ]Κκε) Ῥαα ἆαδ Ὀπίετ]κότρετβ 
οπατακ{ετὶφιθτό ψητά, πιο ἆαπτοἈ ἀῑε 
Βτιαβέ ἆετ ἀ4θ5 Οὐεικότροταε. Ὑρ]. 4 
954. Ώἱε απρε{ὔητίεη Ύ ογζᾶρθ πατθΏ 
ἀεπ εἴησείπεη αδἰδετρι]άετα οπατα]κ- 
ἱετίβίΙδοΏ, παπαθη{]1ο ἆθπι Ῥοβεϊάοη 
4ἱε ρταςμίνο]]ε Ἰ/ὄ]ραπρ ἀετ Βταβῦ, 
ἄεπ ΖπΠῦτετη αὖθγ εα5 επ ΕΒι]ά- 
ψεΙκεη ἀετ Κπεί]ετ Ῥεκαπηῦ. Ὑρ]. 
1. 16Τ--1Τ0. 

4580--- 4889. ἈΒεομείθεε (Ἰείιοπηῖε: 
ΑΡΑΤΠΙΕΠΙΠΟηΠ ας ΟΡεταπ{ὔῃ- 
Χ6Υ, βοῦς πΠῖ ἀετ αρροβῖθϊν {ο]ρβεπ- 
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ταῦρος' ὁ γάρ τε βόεσσι µεταπρέπει ἀγρομένῃσιν' 
τοῖον ἄρ᾽ ᾽άτρεΐδην θῆκε Ζεὺς ἥματι κείνῳ, 
ἐκπρεπέ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

ἔσπετε νῦν µοι, μοῦσαι Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
ὑμεῖς γὰρ 8εαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστε τε πάντα, 
ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν, 
οἵ τινες ἡγεμόνες «αναῶν καὶ κοίρανοι ἠσαν. 

πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 
οὐδ) εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 

φωνὴ δ) ἄρρηκτος, χάλκεον δέ µοι ᾖτορ ἐνείη, 

εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες μοῦσαι, 4ιὸς αἰγιόχοιο 

ὕσοι ὑπὲ 
ἀρχοὺς αὐ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. 
θυγατέρερ, μνησαίαθ”, 

ἄ4εηπ Ῥρεοῖθβ ταῦρος Β1]19ς]1β6. 
-- ἀγέληφι Ἰοκαιετ Ὠα[ῖν: 1π ἆοθτ 
Ἠετᾶα. -- μέγα Ῥεί πεϊίεπι, ΒΘἨΤ: 
πα 4158. --- ἔπλετο ϱποπΙΒεΒΘΓ ΑΟΥ. 
Κτ. Ρι. ὅ8δ, 10, 4. [Απβαπρ.] 

481. γάρ τε γετριπάθη ν/1θ απι- 
46. --- μεταπρέπει ὤγρομ., 
Ώα {άν 180 ἀπτο]ι µετό Ὀθρπιτηῦ, 

4832. τοῖον ἄρα, 7ᾳ 6ἴπεπι βο]ο]θῃ 
σπαπ”, ποπς ἀἷο ἆθπι Ασαπιεπι- 
ποη 1π βδίποπι Υετηᾶ]μπῖς Ζα ἆθπ 
Ἐὔ]τοτη 476-419, πε Ζα ἆθν Μαββο 
4689 Ηεετος 480 ἔ, σοσεῦεπο ΟΠατα]- 
{θτ]ςα]ςΖπβαπιπιθηρεί{α/{8{ ν]τὰ, πος]- 
πια] ετ]άπ{ετί 488. 

488. ἐκπρ. ἐν πολλοῖσιν 3πβςθ- 
ΖεΙοεπηεί 1π ἆοιτ Μοπρο, ππίθγ ἆθπ 
λαοί ἆθβ Ἠθετθβ, ηΒοἈ ἆθπι Ύεχ- 
σ]εῖο]ι 480 Ε, αΏοατ ἔξοχον ἠρώεσσιν 
πετνοτταρεπά απίεχ ἆθεπ Ηε]άςη, 
4επ Εὔμπτετα, πας] 4Τ6---419: ἆοτ 
ΏαΔν Ῥαϊ ἔξοχος πὶθ φ 266, βοηεῦ 
εηείζῖν. [Αππαπσ.] 

Ῥοτ Ρολ]Ι[{[{βκΚαία1]ο0Ρ, 

Υ. 484---τ8ῦ. Ιίε γεϊζιασ]έ ἄεγ 
Δε]ᾶεν. 

484 -- 4 918. 508. Γρηαι 
ἔσπετε, Ἀο]ΙβοἩ, 818 ἔνσπετε πῖτ 
ΑββιπιΙ]αζ1οπ. 48 ν 8ηπ ἄα5 σ (ἔσ- 
σπετε) ππὰ Αὐπετίαηρ ἆθθ εἴπεπ σ, 
βΏσοῦ απ, Ὀαἱ εἶποχ {οἱθτ]ολθα Απ΄ 
τα{αης 4οχ Μπαβεη, πο σαχ Πατβίε]- 
Ίαπηπς οαἴπ Ίἴτοιεβ οἆςεχ Βίαχ]ζοβ (ο6- 
ἀθο]ύπῖς οτ[οτάρτ]ο] 160. ΝΜαολα]ι- 
ππππς Ῥεῖ Υθχς. Αεπ. ΥΠ 641 βαα. 

ἀον 

ιο 

486 

490 

Ἴλιον ᾖλθον. 

-- νῦν ]οπί, επσ απηκπὔρ[επά απ 
45 4ὔζ---48ὺ ρεεομ]]ἀθνίθ Αποτσκθι 
4εν Αολᾶθγ. --- μοῦσαι απᾷ ἔχουσαι, 
εἶη {6ἰετ]ομει Ιείομκ]απο. [ΑπΙ.] 

486. πάρεστε, πὔπα]ῖοὰ πᾶσιν 818 
πάντα. 

486. ἡμεῖς “νι 1) 9άπροχ, νρ].α10. 
--- πλέος Ὑαβ ἀἱθ Τιεπίθ βρτασμθῃ, 
419 Ῥαρ6, ν 

488 -- ὃ 3240. 1 928. 617. πλη- η 
Θύν 4ἱο ἩΘθετθβπιβββθ. -- ἐγώ 
Ῥείοπό περοπ ἆθβ 491 {Ε. {ο]σοπάσα 
6εβεηβαίπεβ. 

489. οὐδ᾽ εἶ πἰοπί οἵππια] 
ΨΘηΏη. ᾖὅαπι Ἰθο]ιβεὶ ἆθτ Μοᾶί 
(Κοπ]. α. ΟΡ.) νρι. Ν 811--520, 
ζα ΙΓ 64. Τ 988 Ε. 

490. χάλκεον, γοη ἀοτ Ενα απᾶ 
Ῥοφθρκεῖι. Τβ. Ἐ πβδ. --- ἦτορ, 
αταρχζησ]οι Αίεπι, Ἠΐθς Ίπηρο. 
Ναοπαμπιππςδ Ὀ6ι Ονιᾶ. Ττῖκί, ΙΤ 6, 
ὔδΕ. Ύετρ.ἄ8οτᾳ.Π48.44. Λεῃ. γΙ626. 

492. ὑπὸ Ἴλιον: τα 3216. ες 
εάαπκο 491 {. 166 βοἨππεγ σα Υοετ- 
εἰπίσεη πας ἀεπι γοτμεισεµεπάςῃ, 
πο ἆθ ῬΙγβίθομο Ὀππιδρ]μομκοίε, 
ἀἱο Μαββο ἆθβ Ἠθθτθς πό Ναπιθι. 
οα{ζα2Ώῃ]θη, βπβρΘΒΡΤΟΟΠΕΗ 186. [Απ- 
παπσ.] ι 

498. Ἠϊθβετ Ὑετε Κὔπάϊσί δἴπαβ. 
Απάθτθρ απ, αἲς 487 ἵη ΑπβεϊοἙό 66- 
ΠΟΙΗΠΙΘΗ αχ. Τρ]. Τθ0. --- ἄρχ. αὖ, 
1τη 6ερεπβαῖᾳ 2α πληθύν 488. --- 
προπάσας, αἱἱθ ἀετ Βείπο πο] 
α]]οβαπιί, Ἱπάθπι 6ς ηΒΟΠΠΘΥ αἱ 
]θάθπι γο]ίκο ἀἱο ΖαΙ ἆθτ 9ο]. 
ΠΙπσα{μρῦ. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. το 

Βοιωτῶν μὲν ΠΠηνέλεως καὶ 4ήιτος ἦρχον 
Αρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε, 496 

οἵ 9᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ 4ὐλίδα πετρήεσσαν 
Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν τ᾽ Ἐτεωνόν, 
Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον ἸΜυκαλησσόν. 
οἵ τ) ἀμφ᾽ ᾽4ρμ᾿᾽ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ ᾿Ερύθρας, 
οἵ τ) Ἐλεών᾽ εἶχον ἠδ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 500 

᾽Ωκαλέην Μεδεώνά τ’, ἐυκτίμενον πτολίεθρον, 
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, 
οἵ τε Κορῶώνειαν καὶ ποιήενθ᾽ Αλίαρτον, 
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ᾽ οἳ Γλίόαντα νέµοντο, 
οἵ 9) ποθήβας εἶχον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον, 506 

Ὀγχηστόν 9᾽ ἱερόν, Ποσιδήιον ἀγλαὺν ἄλσος, 
οἵ τε πολυστάφυλον ᾿ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν 

494. Βοιωτῶν. Μι ἄεπ Ῥδούετη 
Ῥεσϊππέ ἄν Ὠιολίας, πα τςο]ιθΙα]1ο]ι 
πγεῖ] ἀετ Βαπιπιε]ρ]αία Διαφ (508) ἵπ 
ἙῬδοβίεη Ίαςσ. Ὑσ]. 7α 509. ο ἀἴ6- 
5οπα Απηίαησο π]τὰ ἆετ θομΙβεκαία]οσ 
Ῥαϊ ἆεπ Α]ἴεηπ αποῦ Βοιωτία οἆετ 
Ῥοιώτεια σεπαπηῦ: ΊἨπι πγατᾶθ Ρ6ἱ 
ἀθπ τίθοπεη πεσεη ἆετ ἀατῖπ επῖ- 
Ἠαλίεπενπ ἸἈΝασἩτιομθεη ἆῑορ στὂ([δίθ 
πποπασ]καεῖίς Ῥεϊσε]εσί. --- μέν, πε]- 
οπεπι δέ 611 επἰαρτιοΏ6. [Απμαπρ.] 

496. οἵ τε, απῖ Βοιωτῶν Ὀερᾶσ- 
Πο, 609 απ/σεΠοπΙπΙΘη 1η τῶν. 

498. Θέσπειαν η8οι ἆθπι Ῥο]γ- 
Αγπάείοη ἆεβ ποτηεγσεπεπάεη ἵετ- 
868 αβγπάεΙβεἩ αΠΦΘΡΟΠΙΟΒΒΕΠ, πα 
4επ Βεσίππ εἶπει πηθαθπ Ἠθίμο σα 
ΤΙΒΥΚΙΘΤΘΗ, πῖο 601. 509. 660. 661. 
641. τὸν. Ὑρ]. Σ 40. 46. Ηεειοά. 
Ἔμθοα. 246. 9560. 3589. -- ΤΓραΐα 
ψητά αἱ ἀἱδ Ἰαιπθὶ ἀθ9 αρᾶΐθτθη 
Ἄαππεπα ΤΓραικοί Ὀοϊταςλεῦ. --- εὐ- 
ρύχορον Βεϊποτί γοπ ΒίΔάΐεη, τη όν 
πεΙζεηπ Ῥαπσρ]ᾶἈίσεη, πο Ὦθ- 
βοπάθις ἁῑρ ἀδίίειτεῖσεπ αα{σο(ϊ]τ 
νπχάεῃ, ἨΝΙοπΕ βε]ίθη βἴεῆειπ Ὀαί 
Ἠοπιεν ἀταί ΒαὈβίαπ[ίνο ἵπ οἴηπθπι 
Ύετεε 50 ΖΠΒΒΠΙΠΙΘΗ, ἀαίς παν ἆῑβ 
ἀτιζα, πε]οἈθς ἀἱο ανεϊιο Ύ68- 
Ἠᾶ]{ιο Ῥι]άεί, ταῖς εἴπετα Βθϊνοτῦ 
γ6ιβεµθη 196. 

499. ἀμφί τα ἐνέμοντο Ῥεπο]ῃ- 
ἴθπ: νρ]. ὅδι. 

5600. Ύλη απαῖ εἶπεν ΑπΠΟΠΘ ατα 
Κοραῖκοε]επ Ἀ6ε: τσ]. Ε Τ08 4 

603. Θίσβη ΖπΙδοηεη ἄθπι Ἠείί- 
Κοηπ ππᾶ ἆθεπι Κοτιπίπίεοπεπ Ἰθει- 
Ῥαβεπ, οηπεϊῦ ἆετ ΚΙβδίο. Τη ἄεπ 
Ἐ ε]εεπ]όσμετη ἀετεεῖθεπ π]βίθη που] 
1820 νιε]ε γι]άε Έααρεη, πποᾶατο 
4ετ οπσ]ποπο Ἠεϊθεπᾶο ΟΠαπάᾶ]ες 
αἱ Ἠπίπεπ ἆθβ Οτῦεςβ απ[σείαπάεη 
παῦ. 

608. ποιήεντα αἱἷξ ἘΕαπιπίπαπα, 
εὈεπεο ὄὅθ1. Κτ, Ρι. 22, π, 4. 

604. Γλίσας, πι ῬΏοτσο Ἠτραίοβ. 
Ἠιει βο]] οἶπο Βοπ]ασλί ΖΥ18Π6π 
4επ Ἠρίσοπεπ απά Τπεύαπετη το- 
ϱε{α]]θη βείη. 

606. ᾿Υποθῆβαι Ὀπίατίποῦςαη, 
ἀᾳς ππίει 1ἵπ ἀετ Ῥθρεπο Περεπάα 
ΤΈπεβεῃ, πι ἀθσεηβαῦα Ζα ἀεπι 81εΏεπ- 
ἐποτίσει Τηερεπ παῖῦ ἄετ Καάπιοῖα, 
4αβ ἀπτοῖ ἀῑε Βρίσοπεη ἴπι πγεϊίεη 
Κτῖοσο ἆοετ ῬΒίερεηπ σπετείοτύ παν. 

606. Ὄγχηστος πι Κοραῖβθεποπ 
Φθθ Ιπι εΏιείθ γοπ Ηα]ατίος. --- 
Ποσιδήιον ἄλσος ἆαπ ἩΠαϊηπ ἆθβ 
ῬοβεϊιάοἨ: να]. Ἠγπιπ. ἵπ Αρο]. 
250. 9856, αρροβῖῦν Ζα Ὄγχηστος, 
νγθῖ] Ῥ6ι ἆαν Ῥαάῦ νίε]ο ἨΓα]άαπσεπ 
πατθι: Ἀππ]οπθ ΑΡρροβίζίοπθη 692, 
696. ὦ 9Τδ8. 

607. ᾿άρνη ἵπ Βδοῦίει, ζα ππΐθγ- 
βοἨθίάεπ νοπ ἆἄετ σ]εϊοππαπισθη 
δίαάῦ Τη6ββα]ί6ης Ὀ6ι Ηοεῖοᾶ. βοτῦ. 
4τῦ. Ὑρι. Τπακγψάἀ. Ι 15 απᾷ ἀῑθ 
Βαρεπ εί Βαῦ. ΙΧ 9, 96 ππᾶ Ῥαα- 
βαΠ. ΙΧ 40. 



80 ο. ΙΛΙΑΔΟΣ Β, 

Νϊσάν τε ζαθέην ᾽άνθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν' 
τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἓν δὲ ἑκάστῃ 
κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαϊνον. σ10 

οἳ δ᾽ ᾽᾿Ασπληδόνα ναῖον δ᾽ ᾿Ορχομενὸν Μινύειον. 
τῶν ἠρχ ᾿Ασκάλαφος καὶ Ἰάλμενος, υἷες ᾿ἄρηος, 
οὓς τέκεν ᾿Αστυόχη δόµω ᾿άκτορος ᾽άζεῖδαο, 
παρθένος αἰδοίη, ὑπερώιον εἰσαναβᾶσα, 
᾿4ρηι κρατερῷ' ὁ δέ οὗ παρελέξατο Λάθρῃ" 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ ᾿Επίστροφος ἠἦρχον, ι 
υἶέες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο, ἱ 
οἳ Κυπάρισσον ἔχον ΙΠυθῶνά τε πετρήεσσαν 
Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ «4αυλίδα καὶ Πανοπῆα, 
οἵ τ᾽ ᾽άνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο. 

5156 

ἡ 
650 - 

οἵ τ) ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, 

609, νέες κίον, πὶθ νηὸς ἰούσης 
β 428. -- ἐν δὲ ἑκάστῃ πηῦ βαΐνον: 
1π Ἰεάρπ Ζορεηπ αρ), πᾶπα]Ιο] 

γοη Απ] απβ. Εβδ εοποαϊπί πὔπα]Ιςσ], 
ἀαίβ ἀ4οετ Καΐα]ος ατερτϊηπσ]ο Εἳσ 
ἀἱο Αὐ[αἨπτί τοπ Απβ ροἀϊσλπίεῦ 
ντ υπὰ ἆαπη απ 41θβθι Βῇ6]]ο πα] 
ἀθη πὔᾶσεη Ζαεὕίπεη Ἱπ ἀἱο Πῖας 
εἴπσεβδομοῦεη πατάς. 

611. σπληδών 186 αἶπο ἸΙαίποτθ 
Βίπαΐς παπά Ὀρχομενός ἀἱο τοαῖομθ 
Ἠατπρίβίααυ ἀ4ας ὈοτήἨπιδεη ἨΏοεσ]οβΒ 
4ετ ΜΙΠΤετ, Μινύειος Ζαπι Ὁπίεγ- 
βοη]εὰ ἆθβ ατ]καἀϊδεπεπ 6056 Ῥεπαπη, 
Ῥε]άε ΒίΑάΐζε πὔτά]ςὮ νου ἨῬδοίῖεη, 
Ζα πγε]οηετη Ταπάς ἀας ΜΙηγειτεϊοἩ 
ετεί ϱρᾶζετ σε]λδτίθ. Ώϊε ραησθ Αιί- 
ΖΆλ]αηρ ἵπι Καΐβ]οσοςβ ἆθι ἄτίεσΠθπ 
σε{ἡλ]ὸ ἵπ ἀταὶ Ἡαιρίαὐίεαπσεη : 
1. Όαβ {εβι]ᾶπάίεοπο ἀτιεοπεπ]απά 
ἤα]ΙοὮ γοπη Ὁία: ΜΙ{ο]- απά Βάά- 
βτιεοπεπ]απά ποθεί ἆεπ πππ{ε] αχ 
Ἀπ]θρεπάεη Τηβε]η, πηήζ 16 Ῥοπ/άή- 
6εηίεη (494---644). Π. Όας8 Ἱπβπ]ανο 
ἀτίεοπεπ]απᾶ νοπ Ετεία Ρί6 Κα]τά- 
πᾶ, τῇ 4 ΚοπΏηρεπίεη (6456---680). 
ΠΠ. Ώαφ Ἰνεβεα]ίςε]ε τιεσπεπ]απᾶ 
τοπι Όῖα ππά Ο811γς πι Ξάάθπ Ῥἱβ 
7απα Ό]γταροςβ ἴπι Νοτᾶαπ, παρ 9 
Ἐοπιπρεπύεν (681- --τὅ9). 

619. ἦρχε: τα 668. ---᾽σκάλαφος 
παὶ Ἰάλμενος, απσ]ι Ι 86 αενγἈληῦ, 
4εβ ετρίετη Τοά Νσδι846 οι Ε 

ὤ18. δόµω Ἰοκα] "πι Ἠκτβε). -- - 
πτωρ ἆθτ Ὑαΐοι ἆςθτ ΑΑΙΥΟΟΜΘ. 

ὄ14,. ὑπερῶιον εἰσαναβᾶσα -- Π 
184 ππά Ἱπ ἀθτ 04γφβθθ, θἶπ Ῥαὶ 
τέκε ππ{[α]]οεπάες Ζαραΐῦ2, ἀειτ εἶθτ - 
Ῥαι ἆθτ {οἱσεπάθη Βίοι (ὁ δέ 
--- παρελέξατο) Ζα εγπατύεη Ὑῶνθ, 
Ὑρι. Π 184. ῬΏαβ ὑπερώῖον ἀϊεπίθ 
αἱ ομ]α{ρεπιποὰ ἀ4εχ νψοϊρΙομεα 
Ῥθχβοπεην. [Απµαηρ.] } 

615. ρηι τα ἔτεκεν ἄθπι ΑτΤΘΒ, - 
εἶπ Ώαν πο Β 6058. 7 92. 196. | 
9058. τ 266. Ατθς παν ἆθτ θίπαπι- 
ροῦµ ἆθιτ ἸτίεσετΙβοπεηπ Μίηγετ. 

5616 -- 6031. 680, Τ8δ. ι 
617. Σχεδίος, ἀετ εἰσεπ{]ίο]ο Κδ- 

πῖρ ἀετ Ζα Ῥαπορειπ τοβΙα1ετῖδ, {4119 
ἀπατε]ι Ἠε]ίοτ Ρ 806 Π. --- ᾿Ἐπίστρο- 
φος 1βῦ παχ Πεν εν μη. 

518. Ἰφίτου πηῖ νετ]Ἀηροτίαπι 
1η εντ ΜΗ {ο]κ]ο0Ῥ: ἀϊθβε]οο Ετοϊ]ιαῖῦ 
1η ὅτ8. 688. τδ1. 880. 4206 ν145. 
1ρῃΙ{ος παπά ἀθββεῃ Ὑμΐον ΝαιΏο]οβ 
ρελὂτίεηυ Ζα 4επ Ατροπαπΐεη: Αρο]- 
Ίοη. 1 907. ΟτρΗ. Ατὸι 144. | 

619. Πυθῶνα σα Πυθώ αἶπ πιεῖι- 
Ρ]αββομετ Αοσιαρα{ϊν: νρ]. Ι 4086. 
ϐ 80. 1 ὅ861. Ζα Κτ. Ρἱ, 90, 1, 8. 

Δι ζᾶμΙπηρεη: Ε6ΙηΘΤ. -- Κηφι 



αμ -- 

οἵ τε Δ4ίλαιαν ἔχον πηγ]ς ἔπι Κηφισοῖο᾽ 
τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 
οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες, 
Βοιωτῶν ὃδ᾽ ἔμπλην ἐπ) ἀριστερὰ Δωρήσσοντο. 

µείων, οὔ τι τόσος γε, ὕσος Τελαμώνιος «άἴας, 
ἀλλὰ πολὺ μµείων᾿ 
ἐγχείῃ ὃδ᾽ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ ᾽4χαιούς' 

- 2 

οἳ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ 
ἨῬῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ 4ὐγειὰς ἐρατεινὰς 
Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα᾽ 
τῷ ὃδ᾽ ἅμα τεδόαράκοντα µέλαιναι ντες ἔποντο 

2. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 81 

5δοῦ 

4οκρῶν δ᾽ ἠγεμόνευεν Ὀιλῆος ταχὺς «4ἴας, 

ὀλίγος μὲν ἔην, Λινοθώρηξ, 
550 

Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τὲ 

586 4οκρῶν. οἳ ναίουσι πέρην ὑερῆς ᾿Ευβοίης. 
οἳ δ᾽ Ἐύβοιαν ἔχον µένεα πνείοντες ΄άβαντες, 

σός απἰαριϊησε Ῥαι 1Η]ᾶα απ ἆθι ́  
ἈΝοχτάβειίο ἆες Ῥατπαίςβ, αἰτοπιῦ 1Π 
πίε]εη Κτὔππιαπσεπ ἀατοὰ ΕΠοζῖς 
ηβος Βδοίεηῃ ππᾷ οτσ]ε[ςέ βἶο]λ 1π 
ἄεπ Ἐοραϊκοπεπ Ῥεε: ΗἨετοᾶ. ΥΠΙ 
989, ῬαπραἨ. Χ δδ. [Απμαπς.] 

655. πηγαί Ἠαῖ Ἠοπιεν παχ 1πι 
Ῥ]ατα], 1 πύλαι. 

6ρῦ. . οἳ μέν, 41α. 5611 εγπᾶἈλπίεη 
ΖΥγ6ἱ ΑπΙΙΠΤΕΧ. --- ἀμφιέποντες 4α- 
ταπα Ὀθεεμᾶ{Ηρέ, οπιβῖσ, πο Ε 667. 
Τ 90ο. 

656. ἔμπλην ταῖς ἄεπι ἀεπείϊν: 
Ζιπ8ολαῦ ἀπ ἩΒδοΐετη. Κτ. ΡΙ. 41, 
29, 1. --- ἔπ᾽ ἀριστερά η μΊεαμ {μ΄ 
ποη ἆεπ Βδοΐετη 1ἵπ εν Βολ]ας]ῦ- 
ταῖηἈθ: εαὐβίαπνΙκοπθεςε ἈΝοαπίτιπι. 
Κτ. Ώι. 48, 4, 4. Ὠϊο Ῥποκᾶοι σθ- 
Ἠδτίθη πγίε ἀῑε Ἡδοίει ΜΙΠΥαι Το- 
Κτεν Ζαπι Ἀομκομεηπ Ῥίαπηπιο, 

62π. {οπρῶν, ἀθτ ΕρικπεπιΙάΙβδοΏεη 
υπᾶ ἆετ Οραπβίδομοπ, ἀῑο Ὀεί Ἠο- 
ΙΠΕΥ ἨποςἩ π]ομῦ πηθεγδομΙεάθη νΓθγ- 
ἀθπ. --- Ὀιλῆος 2α ἀἴας επ ἄοποίϊν 
4ετ Ζασεμδτισκαῖς, νο Ν 66. Ξ 449. 
Ῥ 2506. Ὁ 4Τ. 488, Τ54. Ζα Κτ. 
Ρι, απ, ὅ, 4. --- ταχύς "εεῖεν δεγι 
Α]αχ) Ἠοναί, οαχπι. Ι 16, 18. 

628, γὲ ὅσος, οαἵη πἰαμαίίου 
Ἠϊαίας 1π οι ἰχοεμᾶίσεπειῃ Οἄφατ 
465 8. Ἐπ/βες. --- ώμος Αἴας: 
τα]. Τ68. 
ορ. Λινοθώρηξ, πο 880, πι 11η - 

ηΘΠΘΏ Ε4Η76Υ, ᾱ. 1. 1η οἶπος ἀο]κθι 
Φθεερρίεη εἴποπο Ἰασκα, ἆῑοδ πχ 

Ἀπιθίς, Ἠοπιετς Πας. Τ. 1. 

Ρΐ5 αι αῑοε Ηά εν ἨΙπαῦσίης, πνᾶἩ- 
χθηᾷ ἆ6Υ χιτών ἵπ ἀετ ϱεπ δμπ]Ιοπεπ 
Ῥεζειοεμπιπσ χαλκοχίωνες Κὔῆταίε 
παπά Βοματα Ἰπ εἴπεπι Βῆςκ παγ. 
Ῥεχ Ἠππεπο ἨἩαγπίδεα, ἆει αρᾶζες 
σεν;ὄἨπ]Ιομει πὙπαγάε (Χεπορῃ. 67;, 
γ14.9. Απαρ.ΙΥπ, 15. Νερ. ΓΠρμῖοτ. 1. 
δ1]. Τα]. ΥΣ 688) ραί[ξ0 Εν ἆεπ Απ- 
Γητετ ἆετ Ν Τ19 Β. Ῥεεομτίερεπθη 
Μαππεσ]α{ς. 

690. Πανέλληνας παχ Ἠϊογ "αῑα 
6εβαπιίπε]]οπεπ), τοπ ἆεπ Β6- 
ΨοἩπειπ ἆθςβ πὔτάμσοπει τιεσπεπ- 
Ἰωπᾶς απὰ Αχαιούς Υοη ἀεπεπ ἆ4θ8 
Ῥε]οροππθς απᾶᾷ ἆθτ αησγεηΖθπάθη 
Ίηβε]η, Ῥειάε νετε]η]σί σαν Βεπεῖο]- 
πηηςσ Ἀ]]ον. Ὑμι. α 944. [Αημαπς.] 

6891. οἳ, πᾶπι]ο] {οκρῶν ὅρτ. --- 
Κῦνος ἆἀῑε ἀἆπατοαπ Ῥεπκα]ίοη παπά 
Ῥγτιπα Ῥετϊλπιίε Ἡαίοπείαάξ νοη 
ΟΡρτ8. --- Ὀπόεις, Όρα5, Παιρίείααξ 
παπά ΠθβΙάθηΣ ἀοτ ΚΟπίσε, Υαἰογρίας ϐ 
465 Ῥαΐτοχκ]ος: 3 926. 85. 

6985, Ώετ Βοαρτῖος πιῆπάεί σεταᾶςα 
4ει Νοτά παθείβρΙίζθ του Επβρδα σθ- 
σεπῆρεν. 

ὤ8δδ. πέρην σεσεπᾶῬοθχ. ΑΠάΘΙΒ 
6026. -- ἱερῆς: Ώθεοπάθτβ παν ἆθι 
Κα]ίας ος Αρο]]οπ ππὰ ἆθγ Αγίοπιῖς 
οΙπ]θΙπαΙβζἩ. 

696. µένεα πνείοντες, πο ΙΓ 8. 
4 508. 6 864, πηῖῦ μένος χ 208, ἀῑα 
ππίαιπεπᾶάσςη, πιπῖΏθβεεε]{εῃ, 
Κτ. Ρι, 46. 6, 10. Ῥαι. ερίτατε Ἠαγ- 
επι, απιΟ ΕΤ. ---- βαντες, ιο ΑΡαπ- 

6 



82 9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ, 

Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν 9᾽ Ἱστίαιαν 
Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον «4ίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον, 
οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ'ὶ οἳ Στύρα ναιετάασκον, 
τῶν αὖὐὖθ) ἡγεμόνευ ᾿Ελεφήνωρ ὄζος ἀρηος. 540 

Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾽Αβάντων. 
τῷ ὃδ᾽ ἅμ᾽ "βαντες ἔποντο Δοοί, ὄπιθεν κομόωντες. 
αἰχμηταί, μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν µελίῃσιν 

Βώρηκας ῥήξειν δηίων ἀμφὶ στήθεσσιν᾿ 
τῷ ὃδ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο ή µ ρ µ γ : σ46 

οἳ δ᾽ ἄρ) ᾽4θήνας εἶχον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον, 
δῆμον ᾿Ερεχθῆος µεγαλήτορος, ὃν ποτ᾽ ᾽ἀθήνη 
Βρέψε «4ιὸς θυγάτηρ. τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα' 
κὰδ δ᾽ ἐν ᾽άθήνῃς εἶσεν, ἑῶ ἐνὶ πίονι νηῶῷ" 
ἔνθα δέ µιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται σσυο 

αφ: . / / 2 φον 
κουροι 4δηναίων περιτελλομενῶν ἔνιαυτων 

ἴ6τ, τοτῃε]]επίβοπο Τητακενχ, ἀῑο 
του ἀ4ετ Ρπο]κοπεπ Βίαάς ΑΌᾶ απβ 
π8ο Ἐπνδα ἨπϊρεχσθΖορθπ Ψ8ΤΘΗ. 

697. πολυστάφυλον: σα 498. Ίῃπ 
ραηζ Επρδα πνατάς νΙεὶ επ ῥε- 
Ῥατί; Τπεοσπ. Τ84: ἘΕὐβοίης ἆμ- 
πελόεν πεδίον. Ἱστίαιαν ἀτεῖ- 
1]θῖσ: νρ]. Αὐγυπτίους ὃ 88. Ὠϊθ 
Φήαάῦ Ὑπιτᾶς γοηπ ἆεπ ἩΗεβείᾶθτη 
σεστήπάεί, ψε]οεπο ἀπτοὮἈ ἀῑο Ῥετ- 
Ἠᾶθει (749 ΕΠ.) απΒβ ΤΠεββα]Ι6η γετ- 
ἀτᾶησί ννοτάθη ΕΤΘΗ. 

699. Κάρυστος, ἀπτο] βεἴπαῃ Μαχ- 
ΙΟΥ Ῥεκαπης, 

ὤ40. ὄζος ἄρηος "εἵη Ώρτοίς ἆθθ 
Άγερ) ἄρετα]] Ῥεϊῖ Ἡοπιες πχ Ῥ]]ά- 
ο Ζαχ Βεσειεππαπρ ἆθ; Ταρίετ- 
Κεῖξ, πε κοη8ῦ Δεράποντες ρηος. 

541 -- 4 464. 
ὔ42. ὄπιθεν κοµόώντες ἀ4ἱθ ατα 

Ἠιπίετκορξε Ῥελαατίαν, πὶοηε 
Ώπι Ρ8ΠΖεηΠ Ἡαιρίε πῖο 46 πάρη 
πομόωντες Αχαιοί. Ώεππ θε Ἠαξίει 
4επ Ὑονάετίει] ἆεβ Ἡαπρίθοβ ρε- 
ΒΟΠΟΤΘΗ. 

δ44, Δώρημας κτὲ., Ἰααΐεν Βροπ- 
ἀεεη. --- ῥήξειν, ἀαβδ Ῥπίπταπι Ῥθἳ 
μεμαῶτες, πο ταῖζ ἀεπι ο [τίσει Βίτε- 
Ῥεηπ Ῥιᾶσπαπῦ ἀ4ετ ΒεσνΙβ ἆερ Β- 
ψ/Ώχζεπθ οἆετ ΗἩοβεπε τετραπάση 
146, --- δηίων, τη Ἀγηῖπθβο δῄων, 
ΥΟΥ στήθεσσιν αρηάπσίσ. Ὑσ]. 789. 
{ 968. 

ὔ4θ. ᾽4θήνας, ἀϊῑο Βίαάᾶξ, Πῖοι αἱβ 
γοτἰτείεγ νοη Αὐ(Κα, Ἰπ ἆετ 0Οἀγε- 
βοο πετάσπ ποσα ῬΒαπίππι (γ 218) 
ππὰά Ματαίποπ (η 80) ετφᾶπηῦ. Τη 
4ετ Ῥοπ]ασμίοτάπαπρ Παβεη ἀῑορ 
ΑίΠεποχ αχ Πήπ]6η 4 Ργ]16ς, Ζαχ 
Ἠεεπίεπ 4ο Κερμα]]επει: 4 32995 Π. 
80τ Ἠ. 

δ4τ. δῆμον, ἆαδ ἄ ερ1οαῖ. --- Ἔρε- 
χθΠος: η 81. 

648. τέκε πας ἄρουρα (ρατεηἴ]θ- 
βοπεν βαΐ), πδβμα]ῦ Ἐτεσπίμεαςβ 
Ῥεί Ἠετοᾶ. ΥΠΙ 56 ππᾶ απάετεπ 
γηγενής ἨΙείβ ππᾷ ἀῑο ΑίπΠαεποτ β1ο] 
αἱ αὐτόχθονες τιἨπιίεη. 

ὔ49. κὰδ τα εἶσεν. --- πίονι "Ε6ῦ0”, 
ᾱ. 1, ταεῖσ, ἵηπ Βεζασ αα{ ἆῑρ ἀοτῦ 
οπ{σελᾶα [ευ Ἠειῃμρσθεοπεπκο απᾶ 
ἄρτίσεη Ῥοπᾶῦσθο. Βίπῃπ: Αἴπεπθ 
βε]υδί γαχ ἀῑο Ὀτπερετίη ἀθ8 Ἐτες]- 
πεπεκα]έτβ. 

ὤδο, µίν, ᾱ. 1. ἀἆεπ Ἐτεοπίμεπα, 
ἀθτ πδ Αίποηθ ΖΗ8ΑΠΙΠΙΕΗ ἵπ ἀεπι- 
βε]Όει Ταπιρ6] νετεμτό πατᾶθ, γαι] 
Ῥοεϊάε αἱ ἀῑοδ εχβζεη Βεστήπάει ἆθτ 
Ταπάεεκα]ίας ρα]επ: Ἠετοά. Υ 82. 
ΥΠΙ 56. Υρι. η 81. ι 

6δ1. περιτελλομµένων ἐν.: 68 παν 
8ἱβο εἴπ ]άμτ]σπες Αοἰκετζεβύ Εν 
ἀἆθᾳ Βεριϊπάεν ἆεθ Αοκετρατβ, 
αρᾶΏζετ ἆἀῑο ΚΙείπει Ῥαπαϊπεπᾶθη 
ρεπαπηῦ. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ, 88 

ω 5 ω 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ) υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς. 
” 2 2 / ς ω .] / / ν 3 Δ 

τῷ δ᾽ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ ἀνὴρ 
” / κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας' 

ἹΝέστωρ οἷος ἔριζεν᾽ ὁ γὰρ προγενέστερος ἠεν. 566 

τῷ δ᾽ ἅμα πεντήκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 
Αἴας ὃδ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας' 

[στῆσε δ᾽ ἄγων, ἵν᾽ ᾿4θηναίων ἵσταντο φάλαγγες] 
οἳ δ᾽ ᾿άργος τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν. 

Ἑρμιόνην ᾽᾿Ασίνην τε βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 500 

Τροιζην᾽ Ἠιόνας τε καὶ ἀμπελόεντ Ἠπίδαυρον, 
ο 2.3. Ἴ / ’ . Ε] ν 

οἵ τ᾽ ἔχον Αἴγιναν Μαάσητά τὲ κουροι 4χαιῶν., 

τῶν αὐθ᾽ ἠγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης 
καὶ Σθένελος Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός᾽ 
τοῖσι δ᾽ ἅμ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν, ἰδόθεος φώς, 566 

ἸΜηκιστῆηος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 
/ 2 5 σε] Δ 2 Δ / 

συμπάντων δ' ἠγεῖτο βοήν ἀγαθὸς «4ιομήδης᾽ 

τοῖσι δ᾽ ἅμ ὀγδώκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 
οἳ δὲ Ἰυκήνας εἶχον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον., 

665. Πετεῶο, ἄασεσειπ Πηνελέωο 
Ξ 489, παπι Νοπιϊπααν Πετεώς. Κτ. 
Όι, 16, 6,1. Όας9 (θεεπ]θομῦ ἀΐθβες 
Ῥοΐθος πνπχᾶο τοτα Ἐπτεσβίπεις αὐ- 
Ρε]εῖζεῖ: Έααραπ. Ἡ 26. 

668. τῷ δ᾽ οὔ πώ τις. πτὲ., ποτααξ 
υ6ί Ἠετοά. ΥΠ 161 οἶη (δβαπά ον 
4ετ Αἰλπεπίεηβεγ πι Ζπεϊθεη Ῥετ- 
βίποπεη Ἠτίεσε ΒΙΟ νου ἀεπι Όγτα- 
Κπεῖιει εΊοι πιῖς Βίοισ Ῥεταί, ἵπ- 

.ἄθπι εχ νοη 4επ Αὐλεπίθηδεγη ὅσα 
τῶν καὶ Ὅμηρος ὁ ἐποποιὸς ἄνδρα 
ἄριστον ἔφησε ἐ ἐς Ἴλιον ἀπικέσθαι 

| τάξαι τε καὶ διακοσμῆσαι στρα- 
Γ τόν. --- οὔ πω ἵπ Ἰκαῖπατ ΊΝεἶβθ, ἀπτοίι- 
88 πΙοαῦ. [Ἀημαησ.] 
| δα -- Π 10π. 
| 656. Νέστωρ οἷος ἔριζεν: νᾳρ]. 4 
' 997 5 509. 4 965 Π., απο Φ 906 , 

60π. αἴας, ἄετ Τε]απιοπΙθγ. 
668. Αἷπς π]τὰ Ἠ]εν ταῖς Αἴλεῃ 

1η 80 6πσο ΨοτὈιπάαπσ σεεοίζῖ, ἆαίς 
ες αἱ α{ξίδο]λετ ΒΑΠΙΤΠΙἨΘΥΟΒ 6ἵ- 
βοπεϊπῦ. [ΓΑπμαπρ.] 

669. ἄργος, ἵπ θΏσετθπι ΒΙΠηΠΘ νοη 
46τ Βίαάξ, ἀῑθ Ζαπι Ἠεῖε]ο ἀ4θβ Ὠϊο- 
πηθάθς πεἸδνέο, νῖθ Αποῦ πβοὮ 662 
4ἱε Τηβε] Ασίπα,. --- τειχιόεις, ΥΟἨ 

τειχίον “πιαπεττθίΙομ”, 1πᾶθπι ΤΙγη8 
ἀατο]ῖ ϱεἶπθ ΚΥΚΙορίδοπεα Βαπῦεη 
Ῥοτϊηπιῦ πατ, πῖεο (οτίσπα 646. 
[Αημαπς.] 

ὄθ0. πατώ Ἰα ἐχούσας, 
1ηηθ Παζίεπ, Ῥεάθοκίεῃ. 

661. ἀμπελόεντα: Ζα 608. 
ὄθδ. ἠἡγεμόνευε, ἂει βίπσα]αχ ἆθβ 

Ύετραπι πίε 619. 880. 844. 858. 862. 
876, ντο Ἀνγεῖ ροτβὂπ]]ομα ΒταΏ]ε]κία 
πδεμ{ο]σεπ, αποἩ 1Ππ Ῥτοβα. Κτ. 8ΡΤ. 
68, 4. 

664. ἀγακλειτοῦ, 8ἱ8 οἴπθς Τοη 
ἀ4θεηπ 'Ῥιερεη ρθσεπ ΤπεροφηἨ”. 

506 -- ὉἩ 6τ8. Ἰήηκιστῆος: 1 418. 
-- Ταλαϊονίδης, αἵπ απβ Ταλαΐων, 
εἶπαοι Ῥαϊτοπγπιίογπι τοη Ταλαός, 
σευι]άροίεε Ραἰτοηγπιίκατη. 

668. ὀγδώκοντα απβ ὀγδοήποντα, 
πε ω αποἩἈ βοπεῦ απξς οη Κκοπίτα- 
Ἠ]θιῦ. Ἐτ. Ρι. 10, ὄ, 9. 

ὄθ9. ἸΜυκῆναι, αποὈἈ Πυκήνη (γ 
804, τα ἔ 199), ἀῑο Ἠερειάθσησ ἆθβ 
ΑσΕΠΙΕΠΙΠΟΠ, ἀθββεπ ἤρτίσες ἨθίοἨ 
Ῥεβοπ ἆθτβ ἵπα πὔτά]Ιομοπ Β6εΙοροπΠθΒ, 
η ἀἄθπι αρᾶίετη Αολαῖα, Ίαρ παπά 
Ῥί6 απ Ε]8 β1οἩ Ἠϊπσος. 

63 

ππε]ο]ε 



84 9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐυκτιμένας τε Κλεωνάς, 
᾿Ορνειάς τ᾽ ἐνέμοντο ᾿άραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινὴν 
καὶ Σικυῶν᾽. ὅ8θ ἄρ᾽ ᾿4δρήστος πρῶτ) ἐμβασίλευεν. 
οἵ 9) Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν 
Πελλήνην τ᾽ εἶχον, ἠδ᾽ «4ἴγιον ἀμφενέμοντο 
Αἰγιαλόν τ) ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ) Ελήην εὐρεῖαν, 
τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων ᾽άγαμέμνων 
᾽άτρεΐδης. ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

ἐν ὃδ) αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν 
κυδιόων, πᾶσιν δὲ µετέπρεπεν ἠρῶώεσσιν. 
οὔνεκ) ἄριστος ἔην. πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 

οἳ δ᾽ εἶχον κοίλην 4ακεδαίμονα κητώεσσαν, 
Φαρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, 
Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο καὶ 4ὐγειὰς ἑρατεινάς, 
οἵ τ᾽ ἄρ᾽ ᾽αμύκλας εἶχον Ἔλος τ) ἔφαλον πτολίεθρον, 

Λλαοὶ ἔποντ᾽ 

6τ0, Κόρινθος Ἰπέο]σο 56ἴπερ Ηδη- 
ἀεἱς βοποη πι Ἠολεη Αἰετίαπι α]8 
τοῖοὰ Ῥεκαπης: Ν 664, Ἠϊεί[ς αποἩ 
Ἐφύρη 2 152. [ΑπΗαΠΕ.] 

δΤΙ. Αραιθυρέη πὶτἀ ῆᾶτ ἆαβ 
ρᾶδετο Εηλ1α8 οτ]κ]ᾶτί, 

ὄτο. ἄρα Ἰα. --- πρῶτα ππεχβί, 
βἴομί 1π Βοζασ απ{ξ βεἶηθ Εάοκκοῖιτ 
ὨβΟ] ΑΙΡΟΒ, Υοη πο 6γ εί ἆ46θγ 
Ἐπιρῦταπσ ἆθ8δ ΑπιρηΙΑΤΑΟΒ ἨηΒΟΠ 
Ῥκγοη πεββολθεῦ γατ. 

στὸ. Ὑπερησίην: ο 264. -- Γονό- 
εσσα ΥΟηΏ γουνός ἀἱο "Πήπσε]τεῖοπε 
Βίαάξ’, ππβετ (εημα, Ί8ς απ εἴπεπι 
ουαεβίταε ψαΐ Ῥο]]θπο.. 

614. Αἴγιον, ερᾶἉίοι Ἡπαρίείαςἁ 
ππά 8 ἀθς Αολβίκεμοι Βαπᾶθα. 
Τη ἄετ Νᾶμο πναχ εἶπ Ηειϊρίαπι 488 
Ζεαβ Ὁμαγύριος, ΝΟ ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
τηῖῇ ἆθη αησορεἸεηείον Ἐ ἠγείοπ ἀεπ 
Ῥ]αη ζατπι Κτιερο σεσεπ Ττοῖα Ὦ6- 
χαΐζεη Ἠαῦεπ βο]]: ῬΡααβαῖ. ΥΠ 24, 
2. Βίταῦυ, ΥΠ ρ. 698. 

ὄτδ. Αἰγιαλός, επ Αρρε]]αΐζιν αἷς 
Ἐάφεηπαπιθ εἶπει ερεπᾶ, ἀα]ιει 
ἀνὰ πάντα “ἆπτοὶ ϱαπσ Ἀσία]οβ 
Ἠ1π), -- Ἑλίκη παχ τοι Ἀσίοι 
Ηαπρίρεαᾶς 41656. Κἢλδίεπ]απάεβ. 
Ἠϊετ µῥρεηποί Ῥοεεϊάοηπ ὈΏθεοπάετα 
γετεµταπᾳ: 6 905. Υ 404. ΕΒρᾶΐεν 
πατὰ ἀῑαε Βίαᾶῦ ἀπτοὮι εἶπ {ατολί- 
Ῥατες Ἐτάρερει 1π9 Μεει σερμντί: 
Ῥατραῃ. ΥΠ 24, ὅ. Βίταυ. ΠΠ ρ. 691. 

στο 

ὔτῦὂ 

680 

-- εὐρεῖαν, πι Ἠϊθυ απᾶ Σ δ9Ι 
Ῥοϊπνοτί οἶποιτ Βίαάῦδ, βοπβαῦ νοη 
1,Ἀπάσθτη. 

6τ6. τῶν, ἆ. 1, τούτων, ἆεχ Ἐ6θ- 
νγοἈπετ ἆετ νοτρεπαπηίεν ΒίΔάΐθ, 
18 γοη νηῶν αρηᾶησῖσ "ἤρει ἆθ- 
χ6η ΒομΙβθ), πο 686, νἈλτεπά 587. 
610. τ19. τ19 νεῶν εἶπο παολίτᾶρ- 
Ἰσ]ιο Αρροβϊίοπ Ζα τῶν Ἠ]4εί, Ἐν. 
Ρι, 5ο, 9, 10, | 

δΤΤ. πολὺ πλεῖστοι, νγεῖ] βείη Ἠθίο] 
4α5 ρτὸ([δίθ γγαχ, 80 ἀαί5 ος κε] 
4ἱο στῦ[είο Ῥοεπιβοπί Ὀθβαίβ παπά. 
απ{βετᾶθπα Ὠ8ο 610 ΕΠ, ποςυμ ἆθπ 
Αιγκαάθτπ κβθοἈσῖσ ΒομΙιῖο σοῦεπ 
Κοηπίαε. Ὑσι. Τμπ]κσά. 1 9. Ὑειβ- 
ΒΟἨ]Π{8 πο 817. Ε Τ80. 4 

ὤπ8. γΡΙ. 416. Επί» Ηεπι]β[ίο]. 
Ξξ Π ὔσι. ἐν δέ ἀαταπ{θχ, γγῖθ 688. 

680. οὔὕνεκα ππαΙ], μας ΑΠ κυδιόων 
β1οἨ απβοἨ]Ιε[Ε{, --- ἄριστος, ἄπτολ 
Κὔπίσ]]ο]ε Ἰλῆτὰς αππὰ ΜασΒί, πῖθ 
4ει {ο]σεπᾶο Ζαεαῖ7 ὈῬοπεῖε: σα 
ᾱ 91. [Απμανρ.] 

681 --- ὃ 1. μήν ἨοΒ], {18 Γ- 
Ἰπεσεπᾶ, 7ηίβοπεπ ἆθπ Ἰοίάθα 
ραν ]ο] ο. Εεριτρεσᾶρει Ταγρείοβ. 
πηπᾷ ΡΕΤΠΟΠ.---πητώεσσαν βοπ]ποἨ - 
Τεπτε]οῇ. 

ὅθ4, ἄρα, νο 655. 6156. Τ16. ---' 
ΈἜλος, οἶπο ΚΙὐρεπείαάξ, γοπ πε]- 
οιοι ἄον Ναπιθ “Ἠε]οβον” μάς 
βθῖη βο]]. 



δα 

οἵ τε 4άαν εἶχον ἠδὶ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο, 
τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε, βοὴν ἀγαθὸς ἸΜενέλαος, 
ἑξήκοντα νεῶν ἀπάτερθε δὲ Βωρήσσοντο. 
ἐν ὃδ) αὐτὸς κίεν ᾖσι προθυμίῃσι πεποιθώς, 
ὀτρύνων πολεμόνδε᾽ μάλιστα δὲ ἴετο θυμῶ 
τίσασθαι Ελένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 

καὶ Θρύον ᾽Αλφειοῖο πόρον καὶ ἐύκτιτον ἀἰπύ, 
π ’ ο.» / 3” 

καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ ᾽Αμϕιγένειαν ἔναιον 
καὶ Πτελεὸν καὶ ἝἜλος καὶ «ῶριον. ἔνθα τὲ μοῦσαι 
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆς, 
Οὐχαλίηθεν ἰόντα παρ Εὐρύτου Οὐχαλιῆος' 
στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέµεν, εἴ περ ἂν αὐταὶ 
μοῦσαι ἀείδοιεν, κοῦραι «4ιὸς αὐγιόχοιο" 

αἳ δὲ χολωσάµεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

9. ΙΑΙΑΔΟΣ Ε. 86 

686 

590 

οἳ δὲ Πύλον τ) ἐνέμοντο καὶ ᾽άρήνην ἐρατεινὴν 

ας Ρ. 

600 Θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν. 
τῶν αὐθ᾽ ἠγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

ν 2 2 / Δ / 2 / τῷ δ᾽ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

ὄ8δ. 4άαν, πὶθ αποὈἈ Ὀ6ί απ 
ππθΏτθχε Οτίο ἆεπ Ἄαπιεη "Οὔειπ) 
{ἤητεη. 

686. οἳ "1ππι”, ᾱ. 1, 56ἶη. 
68π. ἀπάτερθε, πᾶπαΠοὮ νου ἄετ 

Ἠθειεοπαντ ἆἀεξ ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ, πι 
ἀϊἱο Ῥο]βίβοπε βε]ρείάπάισΚεῖό ἆθς 
Μεπε]αος Ζα Ῥεσειοππει. 

ὄ88. ἐν δέ, ψίε ὅΤ8. --- ᾖσι: τα 
164. --- προθυμίῃσι ταῖς τετ]ᾶπσετ- 
ἴ6ν Μ1{{ε]αι]ρο; Ῥ]ατα]: ζα 4 905. 

689, Ἐτείες Ηεπαϊκβῖο] -- Ρ 985. 
θυμῷ ἸοΚκα]. 

690 - 566. 
691, Πύλον, ἃἃς Μεεεεπῖδο]ε: γ 4. 
692. Θρύον π]τὰ ταῖς Θρυόεσσα 

πόλις 4 ΤΙι (Βιπβεπαίαάῦ) {Εν 
ΙάεπΙβεὮ ρε]α]δεῃ. --- πόρον υαᾶιώπι 
Ἐπτί: εἶπο αππήε]ρατο Αρροβίδίοπ 
παπα Βἰαάίπαππεη: Ζα 606. --- Αἰπύ: 
4εχ Ακαζ, γγοζῆσ πιβπςµθ Ὀθῖπῃ Ἐϊσαῃ- 
Ώβτηεη Αἶπυ βεπτίεῦεη, Ῥαταπίῦ απέ 
Ἀ]έον [ρον]είεταπς. 

696. τὸν Θρήικα ]6π6η ΤΠταΚοΓ : 
τα 4 11. Ώϊ6βο {μτακίβοπεη Ῥάπηρσοαι, 
πο Όχρηοιπεβ, Μπεᾶορ α. α., ἀῑθ αἷς 
4ἵε Ὑᾶΐου ἆετ στΙεοβῖβοπθη Ῥοεβίθ 
ρε]ίει, Ἠαβαπ 11το Ηθίπιαῦ π]ολῦ ἵπ 
ἆθτα Ἡείοτίδοπθι ΤΠτα]ίθη, βοπάθγΏ 

Ἱπ ἆετ Παπάροπα{υ Ῥϊθτίεη απ΄ ἆδθτ 
Οκἰβειζο ἆεε Ό]γπιρος πι Βὔάθπ 
Μακεάοπῖθης, γοΏ ππο βἱ6 ἀῑο Ὑει- 
εΏταπρ ἆ4ετ Μπαδεη παοὮ ἆθπι Ηε]ϊ- 
Κοη ππᾷ Ῥατπαί[ς Ὀτασλίεη. --- Τπα- 
ταγτῖς πχ Ἠϊες π8οὮ Ατὸ ἆθιτ ρρᾶ- 
ἵετη Αὔάειπ Πεταπιπαπᾶειπᾶ απά 
4ἷε ἩἨδίε ἆεντ Εῄταείεη Ῥεβισπεπά 
σεάαςἩζ. 

596. Οὐχαλίηθεν ἵπ ΤῃθββαΙεη: 
να]. τ8δο. 8 924. -- Ἐὐρύτου: φ 14. 

69Π. στεῦτο γὰρ εὐχόμενος ϱτ 
πιβολίο Μίιοπα, πιαοηίθ βἷο] απ- 
Ἠεϊδοβῖᾳ, ἵπ 5οἶπετ ΕΒταλ]οτοί. --- 
εἴ περ ἄν: ἆάβ οἴηχίσο Βαἱκρίε], πο 
ἄν αἴαῖς κέν Ῥαῖ εὖ πι ΟΡρίαβῖν 
βἴεΠί: 56ε]1Όςδί αηπσ6ΠΟΠΠΙΘΏ 
εἶπνα, 5οη8ῦ πας ἀεπι Κοπ]απκῇν: 
1:96. Ε 9224. 989. Κν. ι. 64. 9 Απηι, 
[Απβαπσ.] 

699, πηρόν απ εἴπεπι Κὔτρετίαι] 
σοβομᾶαϊσε, Ἠῖος ποπ] βἔαπατι, 
[Αημαπρ.] 

600. ἐκλέλαθον, πᾶπα]]ο] μέν, πα 
Ἠϊει παῦ ἆεπι ἀορρε[ίεη Αοοπβαϊῖν 
πιο οἶπ Ὑθδτραπι ἆθ Ῥοθτααραπβ 
ΚοπβἰταΙοτζ, 

605. γεπη ααΓ Ίεᾷςςε 5οβΙβ 60 
Μαηππ Ἰοπιπιθη (Β 719. Π 1Τ0), βο 



δ6 

ο δ᾽ ἔχον ᾽4ρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπύ, 
Αἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί, 

οἳ Φένεόν τ᾽ ἐνέμοντο καὶ ᾿Ορχομενὸν πολύμηλον 

2. ΙΔΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

606 

Ῥίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην, 
καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν, 
Στύμφηλόν τ) εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο, 
τῶν ἠρχ ᾽ἄγκαίοιο πάις κρείων ᾽ἄγαπήνωρ 

- 7 

ἑξήκοντα νεῶν πολέες δ ἐν νηὶ ἑκάστῃ 610 

᾽4ρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίξειν. 
αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἄγαμέμνων 
νῆας ἐυσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
᾿τρεΐδης, ἐπεὶ οὔ. σφι Βαλάσσια ἔργα μµεμήλειν. 

οἳ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἠλιδα δῖαν ἔναιον, θ1ὔ 
ὕσσον ἐφ᾽ Ὕρμίνη καὶ ἸΜύρσινος ἐσχατόωσα 
πέτρη τ) Ώλενίῃ καὶ ᾽άλείσιον ἐντὸς ἐέργει, 
τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκα δ᾽ ἀνδρὶ ἑκάστῳ 
νῆες ἔποντο 8οαί, πολέες δ᾽ ἔμβαινον Ἐπειοί. 
τῶν μὲν ἄρ) ᾽άμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἠγησάσθην, 620 

υἷες ὁ μὲν Ἰτεάτου ὁ δ᾽ ἄρ) Εὐρύτου, ᾽Ακτορίωνε' 

Ῥείχὰσί ἀῑο ἀθβαπιίσαμ] ἀει Ῥγ]εχ 
4500, ἀἱθεε]ῦοο ΖαΜ] ψῖο γ Τ. 

608. ὑπό πας ὄρος παπ{εχ ἆθπι 
Ῥοθγσο Ἠϊπ: Β 854, ΙΓ 81. . 

604. Αἰπύτιον, ἆᾱ. 1. 4θβ ΑΡΥ- 
{08, 61Ππ6ς αἱ{οηπ Ἠθτοβ, ἆθββεη Νασᾖ- 
Κοπιπιθη ποσἩ Ίαησο ἵπ ΑταάΙθη 
Κὔπ]σο πατεη. Ώετ οτνᾶμηίεο ἀταῦ- 
Ἰῆσε], ἆετ ποςἩ Ζα Ραπβαπῖας) Ζειί 
ααξ βδἴπεπι αἱίοηπ Βθεϊητίησο ταΏίθ 
(ραας. ΥΠ 16, 9), αετϊπηετί απ πη- 
βετε Ἠὔπομ- ἀτᾶῬοετ. --- ἀγχιμαχηταί, 
βοηδύ ηιχ 1π ἆεπι Ἐογπθ]γειεε ϐ 
115, παπεκἈπιρ[επάα, ᾱ. 1. Κἄπη- 
Ῥΐες πι ἆεπι Ῥομποτί ππὰ ἀθσ 
βήχαιζασί, πα ἄερεπεαίΣ Ζα ἆεπ Ῥο- 
5εηβο]λή{σεπ οἆεν Βοπ]επάετετη οἆεχ 
Ἰαηζεηγετίετη, 1η Η 184 ποτἆεπ βἷ6 
ἐγχεσίμωροι σεπαπη. ἨὨϊο ἱαρίθτπ 
Αχκαάθι γατεη ερᾶδες, ᾿ππῖθ ἀῑθ 
ΒοἨπνοίσατ, οἑς Βδ]άπει ἴπ {Τοπιάθη 
Ώιεπείρη. 

609. τῶν: 7Ζα 5τ6. --γκαῖος νατ 
Απροπαιῦ απᾷ Τειπεμπηθτ απ ἆθς 
Κα]γάοπίδοπεν Εβετ]ασᾶ, πνο 6 βθἷ- 
ηεη Τοὰ Ταπά. --- ᾽Αγαπήνωρ ἵη ἆετ 
Π]ας π]ο]ῦ νγεῖζεν εγψᾶμηί, πγ]θ απο] 
ἀῑε Ατ]καάετ πισ ποςμ Ἡ 184: βθ 

ἤ 

| 
| 

αι .---... 

αἶπα ταῖξ ἆθπ Μαππεπ ἀθβ Αραπιθπι- 
ΠΟΠ 6ης γοτραπάθη Ζα ἀεπ]θη, 

6010. ἐν νηί πιῖθ ἔβαινον, πο 509. 
614. θαλάσσια ἔργα μµεμµήλειν, 

νο ε 67, νγει] 81ο ΒΙππεπΏθιομηθς 
νατθη. Ὑρ]. Ῥαπεραπ. ΤΠ 50, δ. 
1Ην. ΧΧΣΧΥ 096. 

616. ἄρα: ζα ὄ59. --- Βουπράσιον, - 
πο Ὁ 081, παχ οἵα Ται] του ΕΙ: 
ἆ6ν Το6ιἱ απὰ ἆαάβ ἄαπησο πετάςη οἱ - 
8ο πής αἴπαπάει τοτυυιπάεη: νε. 
626. --- Ἠλιδα δῖαν ἀῑε Ἰαπάρβο]αές, 
ἀἆεππ ἀἱο Βιαπάς ρ]εϊοπειῃ ἈΝαπιθηβ - 
πατάς οτε ηΒΟἩ ἆθη ΒθτΒΘΓΚτίθρθΠ 
ρερτήπάεῦ. 

616. ὅσσον ἐφ᾽, ἆ. Ἱ. ἐφ᾽ ὅσσον 
πα] ἐντὸς ἐέργει: ἨΨῖο6 ποιῦ Ἠϊη 
ες) (Ἴλιδα δαν) ]εᾶεν ἄει ϱεπΒΠή- 
ἴεη τεπσραπκίο ϱἶπβοπ]1αο[βἲ: 
γρ]. 6 44. [Απῃ.] 

619. ἔμβαινον: σα 509. 
620. ἄρα πᾶπα]16Ἡ, --- ἡγησάσθην, 

4εχ Δοτίβῦ πο 618. 864. 8067. 810: 
Ἠαίθεη ἆἱο Ἐάλταηρ ἈΡθγποπιπιθη, 
Άθετ ήρχε παντ ΕΠΠτΤΕΧ. 

621. ὁ μέν, ᾱ. 1. ΑπιρβιπιβοΠοΒ, 
ψ]θ απ Ν 186 οτλα]]6. --- Εὐρύτου, 
σα ππθεγβομεϊάθη γοη ἀεπι 696 ρε- 

ὤ- 



ο, 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. " οχι 

τῶν δ᾽ ᾽Αμαρυγκείδης ἦρχε κρατερὸς «4ιώρής' 

τῶν δὲ τετάρτων Ίρχε Πολύξεινος θεοειδής, 

υἱὸς ᾽4γασθένεος 4ὐγηιάδαο ἄνακτος. 

οἳ δ᾽ ἐκ «4ουλιχίοιο ᾿Εχινάων 9) ἱεράων 6256 

νήσων, αἳ ναίουσι πέρην ἀλός, Ἴλιδος ἄντα, 
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Μέγης ἀτάλαντος ᾿άρηι, 
Φυλεῖδης, ὂν τίχκτε διίφιλος ἱππότα Φυλεύς, 
ὥς ποτε «4ουλιχιόνδ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς᾽ 

”ν 2 ο / / ” ο 

τῷ ὃ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νῄηες ἔποντο. 650 

αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας µεγαθύμους, 
οἵ ὁ) Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 
καὶ Κροκύλει ἐνέμοντο καὶ «ἰγίλιπα τρηχεῖαν, 

οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ᾽ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο, 
ο 2 ον 2/ 2 φι2 2 / / . οἵ τ᾽ ἤπειρον ἔχον ἠδ' ἀντιπέραια νέμοντο 685 

τῶν μὲν Ὁδυσσεὺς ἦρχε «4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντος᾽ 
τῷ δ᾽ ἅμα νῆες ἔποντο δυώδεκα µιλτοπάρῃοι. 

Αἰτωλῶν ὃδ᾽ ἡγεῖτο Θόας ᾽άνδραίμονος υἴός, 
οἳ Πλευρῶν᾽ 

ἨΘΠΠΖΘΗ. ---᾽Ακτορίωνε Ἠϊθι γοη ἆθπ 
Ἐπ]κείη ἀεξ Αζίοτ, 5οπεῦ νοη ἆθβδεῃ 
Βόμπεπ Κ{θαίοε παπά Ἐπτγίος: 4 π09. 
πδο, Ν 1856. ὉΦ 658. Ἐὐθηπβο βίθμαιπ 
γοπι ΕηΚκε] Ἠθαβσ ἀῑε Ραἰτοηγπιίκα 
Αἰακίδης 860 ππὰ ᾖαρδανίδης ΙΓ 808. 

624. Αὐγηιάδης, Βο]η ἀες ρτῖς]ι- 
πγοτύ]]ο σενγοτἀεπεηκδπισεΑσεῖας. 
4 τοι. Τ9υ. 

696. οἳ δέ, πᾶπι]ε] ἦσαν. Ὠπ]ί- 
οί απά ἀἱθ ἄρχίσοη Ἐολιπαάση 
Ἠαῦ ει Ὠϊολζετ νοι Εβδ αησοφείτε, 
8]εο βἴά]οβει αἱς αἴο πΙγ]ς]1ο]ι Ι16- 
δεη, Ἀασι α 246 σε]δτί Γα]ΠοΙαπι 
συ Κερμα]]επίβεπεη Ἠεῖομο ἆἀθ5 
Οάγερεια. 

656. ναίουσι, Ἰπάεπι ει ἄγΙεοῃθ 
οἵηπ ἀαποετια[ίες Βθ6ῖη της ποἨηπθη 
Ῥεσοεϊομπεῖ, Ζαπᾶσπεί ταῖς Βεζαρ ααξ 
ἀἱο τί]ίοιο Ώαςσθ. --- πέρην ἁλός 
16πβεΙ{β ἀε Μεετες νοη ΕΙ 4118, 
85ο ἀπτοἩἈ ἆῑδ Μεετ γοπ Εβδ ᾳε- 
ἵτεπηῦ, 

621. Μέγης εικε]λαϊπυ Ν 695 ας 
Απ[ήητει ἀετ Ερείες, πγεῖ] ἀῑο Β6- 
ποηΏπεν ἀΐεδει 1η9ε]π (τῶν) ερεη{α]]8 
Ἐ]οίϊδομε Ἐροῖετ ΨαΤΕΗ. 

699 -- ο 264, ὃς, πᾶπι]οὰ ΡΗΥ- 
Ίεπβ. ---- πατρί, ἄεπι Απσεῖας. 

ἐνέμοντο καὶ Ὄλενον ἠδὲ Πυλήνην 

681. Κεφαλλῆνες ἄετ (εβαπιζ- 
Ώβπης Γῆχ ἀἱθ παςὮ Ττο]α σε[ά τζετ 
Ὀπίετίμαπεπ ἆθξ Οἀάγεβει»: 4 9580. 
υ 910. 

652. οἵ ῥα ἀῑε πᾶπι]1οἨ. --- 
Ἰθώκην, ἀϊα Βίααῖ, πο Υ81. π 59». 
-- ἸΝήριτον ἆ8 Παπρίσεῦίτσο ἀ6ς 
1ηβε]. --- εὐνοσίφυλλον. Ψῖθ ι 23. 

658. Κροκύλεια ππᾶ Αὐγίλιψ αἱδ 
6απε απ[ 4εν Τπ8ε] ΠπαΚκα σεάαοΠῦ. 
[Αημαησ. .] 

684. τέ νο Ζώκυνθον πϊοπῦ γει- 
Ἰάηπσονό, πίο α 946. Β 824. 4 108. 
1291. 

636. ἤπειρον, πο ὦ 918 ἁπτὴν 
ἠπείροιο, Ὀθμᾳϊεμίό εἶοῖ απέ μει]α- 
ἀἶοι παπά Αἰονηαπίθἃ. --- ἀντιπέ- 
ραια, βαοείαπανιετίες Νοιαίταπι, ἀῑθ 
σοσρεπᾶρετ]ιεσεπάεηπ Κὔρδίεῃ- 
βίτ]ομα, πᾶπι]ιομ νοπ ΕῆΙ6, πο ἀῑθ 
Τλα]κερίετ Ἠετάεπ Ἰαΐξζεν: ὃ 6556 Ε. 

63τ. δυώδεκα, οἴπε Κ]αῖπο Ζ4Π] 
πα Υεχσ]εΙοὮ Ζα ἀεπ 680 αιπᾶλπίθη 
40 Βομιβεη, ἆοοὶλ ἄρειθιπβπιπιθπά 
τηῖςι 109. --- μιλτοπάρῄῃοι, Φε ι 125. 

658. Αὐτωλῶν: νρ]. Ν21Τ. 5 116. 
-- Θόας: Ο 285 Ὦϊ8 284. 

6059. ἜὌλενος, παῖῦ πέτρη Ὠλενίη 
617 νεχσΗολεη, 5ολοαϊπί ΒΓΑΠΙΠΙΥΕΙ- 



Χαλκίδα τ᾽ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τὲ πετρήεσσαν' 
Οἰνῆος µεγαλήτορος υἶέες σαν, 

οὐδ) ἄρ᾽ ἔτ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος' 

τῷ ὃ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν «Αἰτωλοῖσιν' 
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 

Κρητῶν δ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 
εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, 

4ύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα 4ύκαστον 
Φαιστόν τε Ρύτιόν τὲ. πόλις ἐὺ ναιετοῶσας, 

2 Δ 2 

οὐ γαρ ἐτ 

ν] 

οἳ Κνωσόν τ 

ἄλλοι 9’. 

ναπάἰκελμαξῦ ἆθν Αἴοῑεχ τιπᾷ Ἐρεῖαχ 
πησπάεαίεη. [Ἀπηκηρ.] 

641. γώρ Ῥεστήπαεί, γατατα Τηους 
Ἐῆλτεν αχ ππᾶά πού Όπειβ απβ 
Κα]γάοπ οἆεχ εἶπαν βαἴποι ῬεγῦἨπι- 
ἴθη Ῥόμπε νο Έγάθιας οἆει Με]οα- 
σγ08. --- ἦσαν ]εῬίςη, 

642. αὐτός Όπειε. --- ἄρα οΏθῃ. 
-- ξανθός: σι ΙΙ 984. 

6045. τῷ δέ, ᾱ. Ἱ. ἀεπι ΤΈ]οαἙ. --- 
ἐπί τα ἐτέταλτο. --- πάντα Βιθ]εκέ, 
νο 1 624, ᾱ. 1. ἀ4ἱε απο Πειίαπᾳ, 
πα] θρεχορεμάθο]οτι ΤηβπΙΕν ἆνασ- 
σέμεν. 

646. Ὑρ]. 7α 611. Κρητών απι- 
{α[εῦ ἀῑδ ϱ8ηΖ6 σοπ]]δομ{ίο Βετῦ]]κθ- 
ταης ἀετ απβσερτεϊθίεη Τηβε], Κρή- 
της εὐρείης ἕ 2565: τρ]. τ 1τ9- 111. 
Ῥίο Ἠῖεν επιᾶΠπίεη ΒίΔάΐε Ίασεπ 
αἱ] απι Επ[εο ἆθς Ιάα ἵπ ἆει ΜΙτθ 
4ετ 1ηκε]. --- Ἰδομενεύς, Κδπῖς τοη 
Κτεία, εἶπ Ότεπκε] ἄθ5 Ζεας απά 
4ετ ΈιτογΑ, βεῖη Ὑαΐετ Ώεικα]ίοη, 
ϱοΐπ (πχο[βναίος Μίπος: Ν 449 ϐ 
1 668. ϱ ὅδδ. τ 178. 

646. τειχιόεσσαν: τα 559. 
641. ἸΜίλητον, πονοπ ἀαβ 1οηῖδο]θ 

Μείζον Κο]οπϊείεπ ππᾶ Ναπιεη 6χ- 
Ἠα]ίεπ Ἰαῦ: Ῥύγαρο Χ Ρ. 84. ΧΙΥ 
Ῥ. 941. --- ἀργινόεις, ψὶο 656, 6γε- 
ἴοβμς, Κτεαιάστοαῖολ, πο αι 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. 

τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν 
Μηριόνης τ᾽ ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίω ἀνδρεϊφόντῃ΄ 
τοῖσι ὃδ᾽ ἅμ ὀγδώκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 

Τληπόλεμος ὃδ᾽ Ἡρακλεΐδης ἠύς τε μέγας τε 
ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων, 
οἳ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσµηθέντες, 666 

Κνοϊάε[ε]δεπ .6ειερεὮ, νοη 6ἴηθπα 
σαι Ὑαχ2ε] ἆργ σοελῦτίσεπ ἄργινον 
«- ἄργιλος. 

648, Φαιστός, ἀερατίβονῦ ἆθβ Ἠρι- 
ΠΠΘΠΙ468, Φαιστός ἀἷο Βίαᾶς παῖῦ 
Αοοθπῖ ψ]θ Γεραιστός, ἈΡεχ Ῥοἱ ἆοτ 
Ῥθχγεοη Φαΐστος ν]θ 1η φαιστος. 
-- φαιετοώσας: σα 636. [Απμανρ.] 

649. ἄλλοι τε νοτ ἀεπι Ἠε]αίῖν 
146 ταῖῦ Ναολμάτασις Πογνογσθποβθεη., 
-- ἑκατόμπολιν: νρβ]. τ1Τ4. Ηοταῦ, 
οαὐπι, ΠΙ 21, 98. 

06ι 3 Ἡ 106. ϐ 3264. Ρ 259. 
ἸΜηριόνης, ἈΝεβε ἆεβ Ιάοπιθπθιβ, 
απο αοπεῦ ροπΟμπ]ΙςοἩ ἆθββθεη 
Ὑγαεπρείάμτίε: 4 364. Ν 3249. --- 
Ἐνυαλίω ἀνδρ.: ἀϊε Ὑο]αιε ω α - 
ταῖς Ἀγπίχορθ, πίθ ϱ 315. Ἐν. ΡΙ. 
19. 4, 9. 

668. Τληπόλεμος, παχ ποοα Ε 
628 Π.,, νο ος ἀπτοι Βαχρεᾶον {46 
669. Όιε Ἐρικοάε βο]] σας Ὑετ- 
Ἠοτγ]οπαπο ἀ4ετ Ἠλοαῖετ ἀϊεπεῃ. --- 
[Αηβαπρ,] 

664. ἀγερώχων Καπιρπιαϐ1ρ. 
655. διά τα κοσµηθέντες, τη] 

τρίχα ἴαξῖ τριχθά πῖθι 101, ἀτείὶ- 
{ας νοχζαϊ]{, νο ἆῑθ Ε]νοᾶῖθς 
βὔαπηπηνγεῖςθ, καταφυλαδόν 668, ἴπ 
Ίλχοι ἀτοί Βὰᾷψον νγοἈπέοι: Ἠθχοᾶ. 
Υ 68, Ῥιπᾶατ: τρίπολιν νᾶσον. 



ο ἳ------ 

Αίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 
τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὲς ἠγεμόνευεν, 
εν ’ 2 / / ς , 
ὃν τέκεν στυὀχεια βίῃ Ηρακληεύίῃ, 

Δ 2” 2 

την ἄγετ 

πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. 
Τληπόλεμος δ᾽, ἐπεὶ οὖν τράφ᾽ 
αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον µήτρωα κατέχτα 

ἤδη γηράσκοντα, 4ικύμνιον Όξζον ᾿4ρῃος. 
αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, 
βῆ φεύγων ἐπὶ πὀντον᾿ 
υξέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης' 
αὐτὰρ ὃ γ᾿ ἐς Ῥόδον ἴξεν ἀλώμενος ἄλγεα πάσχων' 

τριχθὰ δὲ ὤκηθεν καταφυλαδόν., ἠδὲ φίληθεν 
ἐκ «ιός, ὃς τε 9εοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει. 
καί σφιν Θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 

Νιρεὺς αὖ Σύμηδεν ἄγε 
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ἐξ Ἠφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος, 
660 

ἐνὶ µεγάρω ἐυπήκτω, 

πολὺν ὃδ᾽ ὃ γε Λαὸν ἀγείρας 
ἀπείλησαν γάρ οἳ ἄλλοι 666 

60 

τρεῖς νῆας ἐίσας, 

ΑΠΘΥὮἾ, ἵπ Υεγββοπ]α[ς: Ζ 409, 656. 4ίνδος, Ὑαἰετείαάν εξ Κ16ο- 
Ῥπα]ον. ὈῬοετάππαῦ ἄπτοι ἆεπ Ὠτεηπαί 
4ετ Αἴπεπθ ππᾷ 4ες Ἠετακ]θφ. 

669 -- Ο 581. ἐξ Ἐφύρης ἵπ 
ἘῃΙβ, πο ἆθτ Κῦπῖσ Απσεῖαβ ΠεττεοΠῖε: 
α 259. 

660. πέρσας, πᾶπι]οἩ απε ἆθπα 
Ζαρε Εέβεπ Απρεῖα», 

661. τρώφε ἸΙπίταπαϊξν, πίο ὅ 
919: στο([ς 6670561 πατ, Ἠδταπ- 
Ρ6παςβεη πατ. -- ἐνὶ μεγάρῳ, 1η 
γτετΠεπεη Ἠατςε Ζα Τίγης. [Δη- 
μαπσ.] 

662. αὐτίχα 5οσ]αἶς], Ἠαῦ 5εῖπθ 
Ῥεζιεμαηπςρ πι γοτπειρεμεπάεη ἐπεί 
π8βο]ά στα, -- µήτρωα, ἄεπ Βταάεν 
4εχ ΑἸεπιεπο ππά Ῥομπ ἀα5 Ε]ε]- 
ΏΊΥΟΠ. πατέµτα, πᾶπι]ῖο] απγοἰγγ]]- 
Ἡς οεχ ἵπι Ζοτη. Ἠπατίρίᾶον Παίο 
εἶπε Τχασδάϊε Ἕρεις ἀϊθβες Φᾶ]εί σε- 
βεΗτΙεΡβεη. 

668. ὅζον ρηος: τα 640. 

006. Όας Ρατσῖρ φεύγων Ῥεῖ βῆ 
Ῥοσεϊομπεῦ ἀῑε Ἰμείεο ες ἄελεπε, 
πο Σ 416. Χ18τ: αἱΣ Ε]ϊςελί- 
Ίπαϱ, ποῖ] εν ἀἱο ἙΒ]αίτασ]μο ἆετ 
γοατπαπάίεη Ζα [νοΏίε Ἠαΐδίο: νο]. 
ν 909. ο 215. --- οἳ (Ἠπι) ἄλλοι 
πῖθν 419, Ε τοῦ. β21. ὃ 166, ἆᾳπ- 
ᾳθρεηπ 16 οἳ ἀεπιοπβίταίνες Ῥτο- 
πΟΊΠΕΗ: Ίθπθ απάετη, “ἀοτί) ἀῑοα 

5 968. Τ' 89. Χ 980. α 156π. 8' 40. 
107. απᾶ παθεη πι Ύθιφα 7 41. 
ὦ 8τ1. 664. Έβεπεο αἱ ἆλλαι κ 195. 
Ὑσ]. ζα 1 τὸ απά α 26. ἅτ. Ρι. 
50, ὅ, 4 ππὰ δ. 

66Τ. ἀλώμενος Ἀβετα]] απ ἆἀετ- 
561ρθη Ὑοτβείε]]α, 1π ἆοτ Πας πα 
Ἠΐ6χγ, ἆαζα ἄλγεα πάσχων αἱβ ππο- 
ἆα]ε Βεειπιππππσ: απίεγ ΘΟἨΤΙΘΥΖΘΗ, 
πο τ 170. 

668. δὲ ὤκηθεν, απ εἰαζίμαξίθυ 
ἨΠιαῖας ἵηπ ἆετ εγεῖοη Τηθβῖς, πο 4 
988, πΙοηῖ «ώκηθεν, πεῖ] ἅας Ὀ]- 
σαπιπιᾶ πΙομῦ νοτ ἆας. ΑπαππεπΏ 
ἐχοίοη αηπ: 65 πιΏ[βίο δ᾽ ἐούκη- 
Όεν Ἠθ][δεῃ. -- παταφνλαδόν: σα 
655. 

669. Τρι. υ 119. ἐκ ἄιός νοπ 
Ὀθϊίεη ἀ4θ5 Ζα6τς: Ζα Β δδ. 

670. καί σφιν κτὲ. 186 εἵπ βε]Ώ- 
εἰάπαίσειτ Βαΐ7. --- κατέχενε δολ Πζ- 
τείε Ἠεταῦ, ππι αἱε Εῆ]ε ἆθθ 
Ἠεϊοπίαπις σα ὈῬοσείεππεηπ. ἩἨοταῦ. 
σατπ. 1 98, 2τ: Ἱπιίαφιε ΊπΕΥΕΕ, 
τε Ῥοΐεεί, {101 ἀεε]ααῇί αθεαπο 
αῦ }οΥ ο’. [Απμαπρ.] 

671. Νιρεύς στὰ Ώηαχ Ἠϊ6ι 6Γ- 
πᾶληθ. ὈΠοδτμααρύ Κοπηὲ ἀϊο ἄρτίρο 
Ἠταβ ἹΚαίπεπ Ἠε]άση ἀ4ετ Αολᾶςτ ας 
εἶπεν Κο]οπῖθ, --- τρεῖς, ἀῑθ Ἰ]εϊπβίε 
2481 ἀατ Φομ1ῇα, 



90 9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

Νιρεὺς γλαΐης υἷὸς Χαρόποιό τ΄ ἄνακτορ, 

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν 

τῶν ἄλλων «{αναῶν µετ ἀμύμονα Πηλεῖωνα' 

ἆλλ᾽ ἀλαπαδνὸς ἔην. παῦρος δέ οἳ εἴπετο Λαός. 
εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε 

καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας, 
τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ ᾿ἄντιφος ἠγησάσθην, 
Θεσσαλοῦ υἷε δύω ἩΗρακλεῖδαο ἄνακτος' 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυφαὶ νέες ἐδτιχόωντο. 

) 

οἳ δ᾽ ἄρα Νίσυρόὀν τ 

Μυρμιδόνερ δ᾽ 

680 

πυη αν τούς, ὕσσοι τὸ Πελασγικὸν ργου ἔναιον᾿ 

οἵ τ᾽ ᾿4λον οἵ τ᾽ ᾽λόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέµοντο, 

οἵ τ) εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ελλάδα καλλιγύναικα, 
ἐκαλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ ᾽άχαιοί. 

68ῦ τῶν αὖὐ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Αχωάλεύς. 

ἀλλ᾽ οἵ γ)᾽ οὐ πολέµοιο δυσηχέος ἐμνῶώοντο' 

6725. Χάροπος ἆαβ Ἀοπιθη Ῥτο- 
ῬτΙππα, χαροπός ἆάδ ορ (πείοη. 

615. ει. 216. ἈἨΝιρεύς ἀτεῖπια] 
νηθάστ]ο]6: Ἐραπα]ερεῖς: νρ]. 858. 
860. 871. Ζ 154. Ἡ 198. Μ 96. Υ 
ὃπο. ὦ 66. 168. Χ 128. Φ 045. α 

25. Κιτ. Οι. στ, 9, 1. Ῥο]ο]ιο Ί16- 
ἀετπο]απσεη ἀἴεπεῃ ἆαζα, ἀἱε6 Αιί- 
πηθγκδαπικκαῖί ἆ4ετ Ηῦτοτ Ζα {6β86]Η. 
Ίπ Ἀίδις Ἠας ἆετ Ὠϊομίοτ ἆαβ 
Μπείον ἆετ Βο]δη]μεϊέ σο[α]ετί,. Υρ]. 
1 699. -- ὑπό: 7α 916. 

6ἵ4. Ὑα]. 1 4Το. ὅδι. ω 18. Ρ 
280. τῶν ἄλλων: 7α 4 506. 

676. ἄρα: Ζα 699. --- ἸΜίσυρος 
ππᾷ ἀἱα τνῖοι {οἱσοπάεπ ΝΑΠΙΕἨ ῥθ- 
Ἠδτειπ Ζα ἆεη Βροταάεη, ἆῑε ΚΥΚΙα- 
4εη αἶπα ἶπι Καΐα]οσο π]οβί εν μη. 
- Κράπαθος, οἴσεπί]οι Κάρπα- 
Όος (σα 469), πιο οαΡρτί ἵπι Ύο]]κε- 
ἀϊα]ε]κίε ἆετ ἈΝθαρολίαπες Όταρα 
Ἠαῖ{ας, 186 εἶπο Τη56] ΖΥΙς5οπαεπ Ἠ]ο- 
4ο πά Ἐτεία: του 1 140 ἆαβ 
Κατραϊμίδο]ο Μαευ Ῥεπαπηῦ, 

617. Κῶν, Ηαιικατηα[ απᾶ Ἐπῖ- 
408 περοπᾶοχ]ίοσοπάο Ίπβ6], βοπεῦ 
β0είβ Κόων. --- Εὐρύπυλος ᾿Κδπὶᾳ 
γοη Κο8. -- Καλύδναι, Ἰ]εῖπο Ἱῃ- 
βο]η Ῥεί Κο: Ἠοιοᾶ. ΥΠ 99, 

6718. Φείδιππος ιπὰ ᾿ἄντιφος Ιπ 
ἆθχ Πῖας π]ολί νγεῖδεν αγ]. 

619. Θεσσαλός Βοππ ἆθς Ἠοια- 
ἘΙεβ παπά ἆετ ΟπαΙκίορε, εἶπεν 

ην 

675 

Τοομίεν ἆθβ 677 οιφἈ]ληίοη Ἐαγ- 
ΡΥ108. 

650 616. 
681. νῦν αὖ Ἰεϊεοῦ ἆθπ ροχραωνρ - 

Ζ111 Τπεερα]Ιβοπεν ἀτίεοποεπ]απά 
αἵηπ: Ζα 611. --- τούς, ποσα εἶπ ἐρέω 
(498) νοταομπερί: αἱ]σοπιαῖπθ Απ- 
Κὔπαίᾳαπς ἆἀες Εο]σεπάεη, πνοχααξ 
085 ἀῑο Αιβζζηταηρ πα οἴπσοίπθη, 
Ζυπᾶσολμεί πας ἆθιι 6οριεῖ ἀθβ 
Δολμί]]επθ Ῥοερίπηῦ,. --- τό “1επθβ” 
Ἠϊπνγείβεπά. --- Πελασγικὸν ᾿4ργος. 
Έπεβρα]Ίθη, απ (θρεπβαίς Ζαπη 
᾽Αγαιικόν: 7α γ 2561. 

085. Φδίη 4ετ αἰσεπί]ῖομο ἨΓοι- 
β1ζζ ἀ4εβ Ῥε]θιβ παπά Αομ]]οαε: νσΙ. 
4 169. --- Ἑλλάδα, ἀῑθ ζαπι Ἠείο]πθ 
465 Ῥε]εαβθ ρε]λῦτίρο ΤαπάβοπαΕῦ, 
Ὑρ]. Ι 9956. 4 ππθ. καλλιγύναικα:. 
οι Τ' τδ. 

684. Ἰήυρμιδόνες αππᾶ ἀἱα ροίάεα 
απάοτα Ύ ]]κοταοπαξέοη αἶπά Ὀπίου- 
ἔπαπεηπ ἆἀθβ Ῥε]εαβ παπά οπως | 
4ἱο Ῥεϊάεα Ιείσίετη Ἠθϊ[νει αρᾶῦου 
᾽Αχαιοὶ Φθιῶται: υσι. Ἠετοά. ΥΠ. 

σώος λα ορ80 

192. 

686. τῶν: Ζα 616. --- πεντήκοντα 
νεῶν, ἆετοη Μαπηρομα{ς ηαο] 
1Τ0 Ε; εαβ 19 Εϊπ[σίς Μαπη Ῥθβίαπα. 

086. πόλεμος δυσηχής ψῖο "{ΐ6- 
πηΙζαβ ΟΥΥΙΒΟΜΗΒ᾽ Νεχρ. Αοη. 1 
56, ατσίοβδεπάςθρ Κτιεσασοθ{ῶπι- 
πιθ]: πόλεμος 6ἶπο Απβοζισιηρ Εῆβ 
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οὐ γὰρ ἔην, ὃς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἠγήσαιτο. 
κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος ᾽χιλλεὺς 
κούρης χωόμενος Βρισηίδος ἠυκόμοιο, 
τὴν ἐκ 4υρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ µογήσας, 690 

4υρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης, 
κὰδ᾽ δὲ Μύνητ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους, 
υἶέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος' 
τῆς ὃ γε κεῖτ ἀχέων, τάχα ὃδ᾽ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

οἳ ὃδ᾽ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα, 695 

4γμητρος τέμενος, Ίτωνά τε μητέρα μήλων, 
ἀγχίαλόν τ) ᾽άντρῶνα ἰδὲ Πτελεὺν Λεχεποίην, 
τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήιος ἠγεμόνευεν 
ζωὸς ἐών' τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. 
τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο του 

καὶ δόµος ἡμιτελής' τὸν δ᾽ ἔκτανε «Ιάρδανος ἀνὴρ 

Άπσο, δυσηχής ἀαιτ Ἐππάταοκς απ{β 
εΠὸς. 

681. οὐ γὰρ ἔην ὃς τις πας ἄθπι 
Ῥ]οίβεη ΟΡρίαῦν. Κτ. Ῥι. 64, ὃ, 8. 
--- ἐπὶ στίχας πα σφίν σε]ηῦτισ "οἶεθ 
ἴθευ ἀἱδ Ἠείπεη Ἠίπ) Ῥεπεϊοππεί 
ἀἵο Απαάεμπαπσ ἆετ οΌετβίθη 
Ἐὔηταπσ ὕρετ ἀαβ ἄαπσε Ἠϊπ. ο]. 
Τ 118. Σ 605, απἆθτβ κατὰ στί- 
χας ΤΙ’ 906. Ζαν Ῥαεπο Β ὅδ4. Ἡ 
190. ᾗ 

688. πεῖτο αἱ Ζεϊοπει ἆειτ Ὅτ- 
ια ασ]κεῖς απὰ ἆθξ Μιεπιαίς, Ὁ]]- 
ἀεῦ πηξ ποδάρκης εἴπεηῃ 5οπαχίεη 
6εσεπεεί7. -- ἐν νήεσσι "αἱ ἆθπ 
Βοἱ1{έεπ, γνοπι Ῥομίββ]ασεγ πό 
4επ Ζθ]ίοπ, πὶε ΠΤτι. Η 92209. 4 
659. 804. 826. Μ 10. 126. Ν 912. 
π οι. οὐ. Ρ 059. Τ 69. Ὁρ 248. 

690. ἐξείλετο βἷο] ααβθ]ας αἷς 
γέρας ἐξαίρετον, πε 4 621. Υρ]. 
-ᾱ 180. 299. 909, 992. Ι 981. 

691. Θήβης: τα 4 866. Τήτηθβ- 
805 Ίας ἵπ ἀ4ετβεε]θεη εσεπά. 

692. πάδ τηῖς ἔβαλεν, ηπΟἩ ἆθπι 
Ῥατσίρ διαπορθήσας Ὁρθιραπρ ἵπ 
ἆθρ νοτύὂαπι Επίταπι, Ἰήύνης 
Ὢβοι Τ 996 Κδπὶσ νοη ΠΥΙΠΕΒΡΟΒ 
υπὰ η8βοἨ ἀ4επ Βοβο]εη επιαμ] ἆθτ 
Ἐτιροῖα, ᾿Επίστροφος αθετ Εταάςετ 
ἆθε ἸΜγηοα. --- ἐγχεσιμώρους τοη 
ἔγχος ππᾶά Ἠ. µαρ «πι ΒΡΘΘΤΕΠ 
ΡΙᾶπσεπά”, θἱοἩ Πεγγοτίμπεπά,8Ρ66Χ- 
Ῥετᾶ τι τ, 

696. Φυλάκη (1 990) ππᾶ ἆθ {ο]- 
σεπάθη νῖον Βίᾷεΐζα Ίάσεοη ἴπ ΡΗΙΠΙ- 
ος Οβί]οἩ αη ἀετ Μεετεε]Πείθ. --- 
Πύρασος νοη ἆει «υγαϊπεηγεΙομθη 
Ὀπισεσεπᾶ Ῥεπαπηῦ, -- ἀνθεμόεντα 
αἱ Εαεπηήπίηαπα: σα Πτ. 

696. 4ήμητρος τέμενος “ἀῑε σθ- 
πειηίο Έ]αντ ἆετ ΏοαπιείεΓ”, 6ἶπθ 
ΑΡρροβΙοπ γα ὄθθ6. ὅ92: νου ἆθτ 
Βίαᾶῦ ταῖς 1πτετ Ὀπισεσεπᾶά. ὅοἨ 
ἀἶεβετ πγαγάε Ῥγταςδος 5ε]οεύ αρᾶίοι 
4ημήτριον σεπαπη, 

697. ἀγχίαλος βἰπά αποἩ ἆῑε απ- 
ἄθτη νίεν Βίὰάΐα. ---᾽Αντρῶώνα ἰδέ, 
εἶηπ τεσε]πιβ[βίσαν Ἠιαίαςβ 8η ἀ1θβθγ 
Ὑετβείε]]ε. --- Λεχεποίης "ἵπ τας 
Ἰασεγπά”, σταβτθΙςῇἩ. 

698. Πρωτεσίλαος: ναι. Ν ϐ8Ι. 
Ο πθοδ. Π 986. 

699. ἔχεν κάτα, ᾱ. 1. κάτεχεν γε 
1 9485, Ἰαϊίο ππο, ἀθοζκίο, ᾱ. 1. 
ἄθπι ]μοπί απᾷ Ίμερει ΘΠΙΠΟΠΙΠΙΕΗ, 
σαχ 6τ ἵηπ ἄεπι ΒετεῖοἩῃ απά απα]έ 
4εχ ἁππκε]π Ἠτάα. σι. ὦ 65 απά 
τα ΙΤ 105. [Δημαπρ.] 

τοῦ. ἀμφιδρυφής, Ῥτο]ερΏῖδοἩ: 
Ὑρ]. 4 998 ἀμφίδρυφοί εἰἶσι πα- 
ρειαί. --- ἄλοχος, του βρᾶΐθτη {αῖ]β 
Ταοάαπηῖα {α6ι]ς Ῥο]γάοτα σεπαπηῦ. 

Τ01. ἡμιτελής Ἰα]Ὀνο]]επάςί: 
να]. Ρ 96. ο 241. Βηη: 6ς Ἠαΐζίε 
Κααπι ἆεπ αἴσπεη Ἡπιφείαπᾶ Ὦε- 
στήπάεί, Ἰποίαη ΟαίαρΙ. 6 8: τὴν 
οὐμίαν ἐπτελέσαι µοι πρότερον ἐπί- 
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νηὸς ἀποθρώσκοντα πολὺ πρώτιστον ᾽άχαιῶν. 

οὐδὲ μὲν οὐδ) οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν' 

ἀλλά σφεὼς κόσµησε Ποδάρκης ὄξος ἄρηος, 

Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο, 

αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου 

ὁπλότερος γενεῇ' ὁ δ᾽ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων 

ἤρως Πρωτεσίλαος ἀφήιος" οὐδέ τι Λλαοὶ 

δεύονθ᾽ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα" 

τῷ ὃ᾽ ἅμα τεσαράκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 

οἳ δὲ Φερὼς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα Λίμνην, 

Ἠοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐυκτιμένην Ἰαωλκόν, 

τῶν ἠρχ ᾽αδμήτοιο φίλος πάις ἔνδεκα νηῶν. 
Εὔμηλος. τὸν ὑπ ᾽άδμήτω τέκε δῖα γυναικῶν 

άλκηστις. Πελίαο Θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 

ο ὃδ᾽ ἄρα ἸΜηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο 

καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ ὈΟλιζώνα τρηχεῖαν, 

τρεψον’ ἡμιτελὴς γὰρ ὃ δόµος κατα- 

Λέλειπται. -- 4άρδανος ἀνήρ, ἨΙθ 
τ 8οῇ, τοἵπ Ὠαχάαπίεοπες Μαπη”: 

τοι ἀεπ Βρᾶίειη πητά ροπΟΠπ]Ιο] 
Ἠε]ίοτ σεηαπηῦ, 

Τ09. πρώτιστον Ἠϊετ αὈπεϊοπεπἁ 
σοεἴε]]έ, ἆα 68 5οπθύ πίθ 81ο] πρώ- 
τιστα Ίπππιθςε τον ἆθι ψεϊοΙσμει 
Ἠααρίοᾶρας εἴεΏῦ. 

Τ08. οὐδὲ μὲν οὐδ' οἳ πιεφε ΌεγΟ 
γιο Ἰὶ φιίᾶεπι: ἀῑο ετεῖο Νεραἴιον 
σεΏί απ ἀθπ απσεη Βαΐσ, 41ε 2ε]{θ 
αρεσί] απξ ἆας ΒαὈ]εχή. --- πόθεόν 
γε μέν «ἀθειάεταραπέ φιάεπι οεγίέε”. 
Ὅας νο γὲ μέν εἴεπεπάε οτί 180 
ταῖς Ναο]ιάταεκ Ἠεχνοτσεποῦθεηπ παπά 
Ῥι]άευ αεί οἵπ ρσεσεπεᾶ{σ]Ιοπεβ 
Ααγπάείου, Ἠΐετ πηῦ οΠΙαβΏΙβΕΠεΥ 
Βίε]]απσ ἆετ Ψετρα; ψίτ: 1εἀοςῇ, 
{ταΙ]1ο]ᾗ. Ἐτ. Ῥι. 69, 44, 2 απᾶ 
ἆασα Ἐ 516. 9 649. -- ἀρχόν ἀεῃ 
{γῆποτεη Ἐἴμτετ. [ΑπΙαηρ.] 

τ04. Ποδάρκης Ν 698. 698 ΕΤΙΠ- 
τει ἀετ Ῥηϊπί6ς, πυαῖ] ἀῑε 6956 8. 
ρεπαππίεη ΒίΔάΐε Ζα ΡΗ{ΠΙοᾶς ρε- 
Ἰδτετ. --- ὄζος ἄρηος: τα 540. 

τοή -- τ 184. Ὑσι. Φ 588. πρό- 
τερος, Ἠϊε προγενέστερος ὅδδ. 

Τ08. οὐδέ τι αΏΌετ ΚεΙπΘΒΥ 668. 
Γαπήῦ Κολμτῦ ἆετ 6εά8ηκο 1π απί- 

τοῦ 

τι0 

τιδ 

{α]]οπάςν Ἴ6ιβδθ ποοἩ οἴππιαὶ τα 
Τ08 Ζατῆᾶσ]ς. [ΑπΠαηρ.] | 

Τ11. Φεράς Ῥϊ Ἰαωωλκόν, Βὰά{θ 
απξ Μασηθβῖα ππὰ ἴπι βΠά ὅβμ1ολβίθη 
Τεῖ]ο γοπ Ῥε]αβρίοββ. -- παραέ 
26ἱσί υγ] χαµαί που ἀῑθ αταρτὔηρ- 
Ἠσμο Ποκαῦνεπάπης, πο Ε 887. 
4 3958. Ν 6005. Ο 1Τ6. 280 παπά 1π. 
Κοπιροβῖθεη 4 τθῬδ. Ἡ 208. Ο 404, 
Ὁῳ 152. ϱ Ττι. ἘΒΡθΠβΟ ὑπαί Β 
804. ΙΓ 911. 4 41π. Μ 149, το. 
ὕπαιθα. 

Τ12. Βοίβη απ ἆαπι ϱὔάδβ]ο]ιθτ. 
Απβσθησο ἆ68 π8βοἩ 1Η Ῥεπαπηίει. 
Β66β. --- Ἰαωλκός, Ῥετι]μπιῦ ας Ἠθ- 
βάρη ἆἀθ5 Ρε]αβ παπά Ὑαἰθτείαᾶῦ 
468 Ί889Η. 

Τ14. Εὔμηλος: Ὢ 288 Π.: παο] 
ὃ ποτέ ἸἨαζο ετ ἀἱο Τρπήτας, 
εἶπο Ῥο]μνγεβίετ ἆθτ Ῥεπε]ορθ, Ζαχ 
αἴπ. --- ὑπό τας ἆθπι ροτβῦη- 
Ἠοπεη Ώαν Ὀαῖ τίχτειν πο 28. 
14». 890. Ε 919. Η 469. | 495, 
βποὮ 1 299. 

Τ16. Πελίαο, εἴπθρ Βταᾶςτ ἆ988 
Ἄθ]ειΒ. Ὑσ]. 1 2648. 

Τ16. ΠΜηθώνη απᾶ ἀἷθ ἀταί {ο]- 
σεπᾶοπ ΒίΔάΐίοθ απ ἆθει Κἴῆείο τον 
Μαρηοεβία. Ῥπι]οκίείθε ποπμπίο ἴπ 
Με]μροία. 



τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἠρχεν, τόξων ἐὺ εἰδώς, 
ἑπτὰ νεῶν 

συ. 2 2 οι / 
ἔρεται δ ἐν ἑκάστῃη πεντήηκοντα 

ἐμβέβασαν. τόξων ἐὺ εἰδότες ἷφι µάχεσθαι. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσω κεῖτο κρατέρ ἄλγεα πάσχων, 
αήμνω ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι µιν Λίπον υἷες ᾽άχαιῶν 
ἕλκει µοχθίξοντα κακῶ ὀλοόφρονος Ὄδρου" 
εἰ 2 σ 2 3 / ἃ 

ἐνθ ο γε κεῖτ ἄχεων 

2. ΙΛΙΑΔΟΣ 8. 99 

τ2ῦ. 

τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον 
τοῦ ᾽Αργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄναπτος. 

29) Ν 2 ϱ2 ο 2; ; Π Ν 3 ον 
οὐδὲ μὲν οὐδ' οἳ ἄναρχοι ἔσαν, ποθεὸν γε μὲν αρχον 

ἀλλὰ ἸΜέδων κόσµησεν, ὈΟιλῆος νόθος υἱός, 
{ 92 34 ς / ς 2” 2 ν / 

τὸν ῥ' ἔτεκεν Ῥηνη υπ΄ ΄Οιληι πτολιπορθο. 

ο δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλὠωμακόεσσαν. 
οἵ τ) ἔχον Οἰχαλίῃν πόλιν Εὐρύτου Οὐχαλιῃος, τ8δ0 

τῶν αὖδθ) ἡγείσθην ᾿Ασκληπιοῦ δύο παῖδε. 

ζητηρ᾽ ἀγαθώ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων᾿ 
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐδτιχόωντο. 

οἳ δ᾽ 
ϱ/ 2 

οι τ 

Τ18. τῶν δέ Ναολραΐϊς Τα οἳ δέ 
716, ν1θ ηΟΟἩ ΑΚ 419: τα 1 148. 

Τ19. ἐρέται, πεῖ] ἆῑε Κτίασετ 1η 
ἄοσ Ἀ]ίεθίου Ζ6ἱ6 σαρ]εῖεμ Ώπάετετ 
παχεη: Τμπο, Ι 10. 

Τ20. ἐμβέβασαν Ἰαδίεη βἱο] οἵτ- 
Εεδομ!βο: σα 609. Ὠίε Ετᾶροβίδῖοη 
ψιεάετποίς Ῥεί ἐν ἑκάστῃ: τρ. ε 
960. ζτ8. Ὁ Τ09. -- ἴφι µάχεσθαι, 
Την ἀοτ νοτσοβίε]]{εη Εο]σε: 5ο 
ἀαίς εἱε Κὔπηρίεη ΚοΠΠΓεΠ. 

ΤοΙ --- ε 19. κρατέρ᾽ ἄλγεα πά- 
σχων, πε ε 996. ο259, 8ποἨ εδθ2. 

Το. Ἐχείον Ἡοπιίκίομ -- ὦ 68. 
4ήμνω: Ἠϊε6ι Ὑατεη θε Αολμᾶει 
απ{ Ίητον Εαλμτε πας] Ττοῖα σε]αή- 
ἀεί απᾶ Ἠαθίθι Ῥεῖ ἄεπι Κῦπίσο 
Έπαπεος Γτεππάμοπθ ΑπίπαἩπιο σθ- 
{απάοἩπ: Η 4611. 6 2508. 

Τ28. ὀλοόφρονος ὕδρου αΡ]α!1ν. 
Εαπείῖν, -ἵτοη ἆἀετ Ίαββες- 
βεπ]απσα) Ὀεπ]τκί σα Β 99Τ. ι 
411. 

Τ54, τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον : 
Ῥο]ομε ΗΙπάειίπησεῃ. αι{ Ενεϊρηίβεε 
4εβ Κτίοσοβ, ἀῑε π]ολῖ ἵπ ἀἆεπ ρθ- 
βομ]άθτίεη ΖεΜαὈεεπηε ἆεν Ἠίαβ 
Ίπ]]θη, βἶπά ππεμτίαοἩ ἵπ ἀ4επ Καΐα- 

2Η 1 / [κό / ος / 

ἔχον ᾽Ορμένιον οἵ τε κρήνην Ύπερειαν, 
2 2 / / / ) / β 

ἔχον -4στέριον Τιτάνοιὸ τε λευκα καρηνα., τὸ 

Ίοσοβ οἰπσεβοολίεα: 661 Η. 690 Β. 
699 ῇ, 

τοῦ. Φιλ]οκτήταο 2ᾳ µνήσεσθαι. 
τοθ. Ὑρ]. Ζα Ττ08. 
τοπ. Μέδων Ῥε[επ]ρί Ν 695 πιό 

Ῥοάατ]κες (Τ04) ἆῑο ΡΕ {Π1εΥ απᾶ πητὰ 
Ο 885 Β, νοηπ Αἰπεῖας σε[οζεῖ. 

Τ28. τὀν ῥα πε]οπεπ πᾶπα]1ο}Ἡ, 
νε Τ49. 

τ2θ. Τρύμκη ππὰ ἀῑθ ππαὶ {ο]πετ- 
4εη εἰπά ΒίάΔά{ε ἴπι πεβυομει Τ1685- 
βα]1θᾳπ, ἵπ Ἡεειᾶοας. Ἔτικκα πα 
4ἱο Ἡθβιάεησ ἆες Κῦπίσα απᾷ ΠἨῖετ 
Ῥοθ[απά βἰοῖλ απο] ἆαάς Ἀ]ιθείο Ἠεῖ- 
Ἠσίαπι ἀεβ Αεκ]ερίος. -- πλωμα- 
πόεσσα {ε]ε]ᾶσε]ίσ, {ε]βειβᾳ, 
Ὑγθῖ] ία απ ππεητοτεη αἴεί]οη Εε]ς- 
Ἠθπεη σε]εσεπ πατ. [Αππανρ.] 

Τ50. Οὐχαλίην: Ζα 596. 
Τ8δ1. ᾽Ασκληπιοῦ πῖῦ σοᾷε]ηίθν 

Ῥάπα]ήπηα: Ζα 618. 
Τ84. ὈὉρμένιον 8ΒοΦἱθ6 “Ὑπέρεια 

᾿Αστέριον Τίτανος πολ] πΌτά]ςὮ νοη 
4επ τ29 {. σεπαππίεη βίΔάζεηπ. [Απ- 
παπς.] 

Τ9δ. Λευκὰ κάρηνα ἀῑθ 5ο πι - 
πιετηάεπ Ηἄταρίετς, τοπ ἆεπ ΡΒα1ρ- 
ΏΊΑΠΘΙΠ, πε 117. 
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τῶν ἠρχ Εὐρύπυλος Ἐνυαίμονος ἀγλαὸς υἱός' 
τῷ ὃδ᾽ ἅμα τεόσαράκοντα µέλαιναι νηερ ἔποντο. 

οἳ δ᾽ "4ργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντοι 
Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ 
τῶν αὐὖθ) ἠγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 

Δ / Δ 2 / / ’ 

υἱὸς Πειριθόοιο, τον ἀάθάνατος τἔκετο Ζεύς, 
/ ϱ2 ς Δ / / ε / 

τόν ῥ υπο Πειριθδόω τέκετο χλυτος Ιπποδάμεια 

ἤματι τῶ, ὅτε φῆρας ἐτίδατο Λαχνήεντας, 
ἐκ Πηλίου ὥσε καὶ Α4ἰθίκεσσι πέλασσεν' 

οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε 4εοντεὺς Όζος ΄ἄρηος, 
ρὶ ζ ’ / 4. 

υἷος υπερθύμοιο Κορῶνου Καινεῖδαο 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα µέλαιναι νῆες ἔποντο. 
ἐκ Κύφου ἠγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας' 

τῷ ὃ᾽ Ἐνιῆνες ἔποντο µενεπτόλεμοί τε ᾿Περαιβοί, 
οἳ περὶ «4ωδώνην δυσχείµερον οὐκί 

ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργα νέµοντο, 
ἐς Πηνειὸν προῖει καλλίρροον ὕδωρ. 

ὅ γε Πηνειῷ συμµίσγεται ἀργυροδίνῃ, 

τοὺς δ᾽ 

Γουνεὺς δ᾽ 

η 2 2 ᾽ 

οἳ τ αἆμφ 
) 

ὃς ὁ 
οὐδ᾽ 

Τ56. Ὑρι. Η 167. Εὐρύπυλος, 
τοη Ζποεὶ απάθτη (67 ππὰ 1 620) 
Ζα. απθετεοπεϊάςα, εἶπ ἩΗαπρίμοιά 
4εχ Π]ας, 

Τ98. ᾿ἄργισσα Ὀϊβ ὈὉλοοσσών αἰπὰ 
νγοβί]]ο]ι ἵπ ἆθπι ερᾶίθτη Ῥεντ]ιβρία 
6ε]εσεπο Ἠαριιμεπείᾶα!ο. 

Τ89. ὈὉλοοσσών γαχ ἀἱο Ὀθάει- 
τεπάείε ἵπ Ρειγηᾶθία, ---Ίευκήν, Ζα 
πόλιν, ἨΨθεσεπ ἆετ Καἱκίειεη, ἀῑθ 
ἄθπ Ονὲ ποομ Ἠθιέο Κεππ{]σ] πιᾶ- 
οπεῃ. [Αππαπς.] 

Τ40. Πολυποίτης οιβο]εῖπί αἱβ 
Ταρίῖθιε α]]εῖη 7 99, ΠΠΒΑΠΙΠΠΕΠ πιῖ 
Ἰεοπίεαςβ Μ 1298, 188. 890. 844. 

ται. Ζνεϊίες ἨεπιΙοΏΙεὮ --- Ἐ 494. 
γρ. Ἐ 817 ἄ. [Απλαπς.] 
ὤτα πλυτός 8ἱΦ Εοαπαϊπίπαπα: Έτ, 

Ὃι ο 2, 1. 

48. ἥματι τῷ ὅτε: τα 86Ι. -- 
φῆρας: σα 4 968. ΝαεἩ ἆοτ {θδί 
Ἀροετ]είετίεη Βασο παν ἀἱοβ ἆετ 
ἨἩοομσεϊίείαρ ἆθς Ῥεϊτίεποος απᾶ ἆθτ 
Ἡϊρροάαπιεῖα, πυγοπηῖξς Ἰΐευ {γο]]ο] 
τέκετο Τ45 πὶελί γοτείπδατ 19, 

Τ44. Αὐθίπεσσι, ἀῑο γγοβε]]ο] α1ω 
ΈΙπάοςβ ποπζεη. 

Τ46. οὖκ οἴἷος, Ζα ἡγεμόνενε Τ40 

Ὀλοοσσόνα Λευκήν, 

ἔθεντο. 

-- ἅμα τῷ γε: 
ἀείοἩ., 

Τ46. Καινεΐδαο: νβΙ. 4 264. 
Τ48. Γουνεύς βοψ]θ Ἐνιῆνες ππᾶ 

Περαιβοί, 2ο ρε]αβρίβθομο Ὑδ]και- 
βοπαίεπ, Ῥ6ί Ηοπιθτ πασ Ἠϊθχ 6τ- 
φάλἨης. -- Κύφος, εἶπε Βίαᾶῦ πας 
οἴπεπῃ ρ]αιοεππαταῖρεη ΈΒ6εχρθο ππα΄ 
Ἐ]πςβο, 

Τ49. Ἐνιῆνες, βρᾶϊοχ 4ἰνιᾶνες ῥθ- 
παπηξ, Ἠαῦεπ 1π γοτβομΙθάεπεη 2εἷ- 
{επ γοτεομ]εάςπο Ἰοληβί(πο Ίππε: 
Ἠετοά. ΥΠ 155, 

Τ60. 4ωοδώνην, ἴπι Τπδβρτοβίβοπεῃ 
Ἐροαίτος: σα Π 288 Π. --- οὐκ ἔθεντο 
1πτο Ἠοπηπαβ]ίσε εντ]ολμ{εῖ Πα ῦ- 
{θπ, βἱεἩ απσοβιεἀθ] Ἠαῦζεῃ. 

Τ51. Τιταρήσιος, βρᾶΐίθγ Βππτοροβ, 
οηίβρταησ ας ἆθτῃ Τήατίβεπεπ Βετρθ 
η8Πθ ατα Ό]γπιροβ: Ἠϊεντ πολπίεα 
Ῥειτ]λᾶδεχ. --- ἔργα Ἐε]άετ. 

Τὅ69. προῖει απεἩ Ίπι ΡτἉβ. π]ολῦ 
οἴτκαπιβε]ετε, πε 7 6285. ὃ 8τ8 
ππᾶ βοπβῦ. 

Τ68. ἀργυροδίνης ϱ1]Ὀθτείτα- 
ἀθ]πά, πει] ἆἀετ Ῥεπαῖον ὈὨθῖπι 
(θ1[βεπά βοἨπε]]οα Ἠμπείτόπιεη ἆθβ 
Ταηματθεῖος σ]ῶππεοπά πεικο Ί/ε]]θι 

οχκρ]κα[ῖνορ Ααγπ- | 



κ ως κ. 

9. ΙΔΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

ἀλλά τέ µιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠύτ 
κά Δ ν Ἆ [κά / 2 2 / 

ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὑδατός ἐστιν ἀπορρῶξ. 
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ἔλαιον' 

τοῦ 

ἹΜαγνήτων ὃδ᾽ ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἴός, 
οἳ περὶ ΙΠηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 

ναίεσκον᾿ τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἠγεμόνευεν, 
» 2 ο / / ος ο 

τῷ δ' ἅμα τεσσαράκοντα µελαιναι νηες ἔποντο. 
4 ο, 2 ς / ο. π , 5 

οὗτοι ἀρ᾽ Ἰγεμόνες «{αναῶν καὶ κοίρανοι ήσαν. 160 

τίς τ) ἂρ τῶν ΟΌχ ἄριστος ἔην. σύ µοι ἔννεπε, μοῦσα, 
2 ν 2 ϱ2 

αὐτῶν ἠδ ἵππων, οἳ ἅμ᾽ ᾿Ατρεΐδῃσιν ἔποντο. 
[ολ ει α 2 2/ / 

ἵπποι μὲν μέγ᾽ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, 

τὰς Ἐύμηλος ἔλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας ὥς, 
2, ο, ; σε ν τς 2) - 
Ότριχας οίετεας, σταφυλή] ἐπι νῶτον είσας τοῦ 

τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ᾽ ἀργυρότοξος ᾽πόλλων, 
ἄμφω Ἀηλείας, φόβον άρηος φορεούσας᾽ 

εοπ]ᾶσέ παπά Βἰχαᾶο] Ῥ1]άεί. Όττο 
ἀ4ϊθβο τεϊ[εεπᾶο Βἰχόπππηςρ ϱεβδοΠ1ε]ῦ 
68 ζασ]εΙοα, ἀαία πιαη ἆαβ Ἰλ4ββ86Υ 
46ς Τ{αχθβΙοβ ποςἩ εἶπε Ζεϊζ]απςο 
γοη ἀἆθπι Ίαββετ ἆεΒ Ῥεπεπβ ππ[εγ- 
βοπειᾶει Ἱαπη. Ὑσ]. ῬΡῬΗπ. Ν. Η. 

'1ν 8 7. Ε. ΓΑπμαπρ.] 
9 32 

Τ64. ἀλλά τε: τα 4 82. -- ἠύτ 
ἔλαιον τνογαπβδομαι]οπύο τπατ ἆαβ 

; ΟῬεπβοΏπψΙπΙπιεη. 

4ἱε Εϊσεπεοπα[ 
: απβσοθομτηϊςοΚκῦ νητά. --- ὅρχου Εά- 
΄Όαππ, σα 4 259, να]. Ο 5Τ 1. πηῖῦ 
δεινοῦ σα Στυγὸς Ἔδατος ΑρροςἱΜῖομ. 

Ιτθ][βεπάοηπ Ῥομπε]]σχκαῖῦ. 

Τὸδ. σα]. κ δΙ4. γάρ σἱερῖ εἶπα 
Ῥεστήπάπης απβ ἀετ Ῥασθ, ποᾶάιτο] 

η Ἡπαπάετθανε 

-- Φτυγός που ὕδατος αὈμᾶπςΙς, 
ψῖο ϐ 969. κ 614. γρ. 5 οπ1. 
ΤΟ 8. ε 186. --- ἀπορρώξ τοπι /88- 
βεγ ἆοτ Βίςσ, πῖο 4ετ Κοξτίος κ 
514, νοηπ εἴπεπι σε]λεϊπιπῖρνο]]εη 
ΖβΑΠΙΠΙΕΠΠΦΏΡ6 ταῖς ἀετ απίετ- 
ΙχᾷΙβΕΠεη Βίγςκ, πο] πθσεη βΒείΠΘΥ 

Ῥεαο]ίε 
ἀεπ ἆθπι Ἰπμα] οεπίρτοεπεπᾶφη 
ἨΓασ]βε] ἵπι Ἠλμγίππιας ἀες Ύετρο». 

τόθ. Μώγνητες, Υὔ]κετεολαβ ἴπι 
ποχάὔκεΙσπει Τπεςβα]ίθη, παπά Πρό- 
Άουος Ῥ6ει Ἠοπιεγ ππχ ἨΙ6Υ. 

Τ68. Πρόθοος Δοός, εἶπε Ῥάχοπο- 
πιββίε: Ζα ΛΜ 848. [Απ]μαπς.] 

“τοῦ - 594. 945. 652. Τ10. ποτ. 
ταπ. Ῥιο (θβκαπιίσαα] ἆετ Βοπίβα 
γοη ἀ4επ (τίθοπεπ Ῥεϊἰτισυ 1186. 

Έϊπο Βδτθοπππηπσ ἆετ Μαππβομα{ίει 
ειεὈῦ Τππονά. 1 10. Υ6ι. σα Β 129. 

τοῦ 487. 
τ6Ι. τίς τ᾽ ἄρ, πὶε 4 8. -- ἔν- 

γεπε 838 ἔνσεπε ἆπτοιᾗ Αβριπι]α{]οη: 
πα 484. 

Τ69. αὐτῶν ἠδ᾽ ἵππων, πῖθ 406. 
Τ08. Φηρητιάδης Δάπιείοβ, ἄθβεεπ 

Φοµπ Ἐππιε]ος: τσ]. 7184. Ὁ 576. 
Ὀρτίσεπς σ1]ὲ οποπ Εᾷτ ἀἱεξεβ ετβίθ 
61εᾷ ἀῑε ἀεπι ππεῖθεπ (168) 21Ρ6- 
{Πσίθ Βεπομιάπκαπᾳ ὄφρ)᾽ ᾽χιλεὺς 
µήνιεν, πο πτο σεῖὶρζ. Ώϊθ68βε Βε- 
πἰσηαπς 196 ἆπτοια ἀἱο ἄεπι Βε]αίτ- 
βαἴπο Τ64 {. απσεβομ]οβεεπθ ππᾶ 1π 
εἴπετπι ε]Ὀαείάπάίσεη βΒαΐσθ απβρε- 
{ἠἨτίο Ζνπεοπεηβρεπιετκαπσ Τ66 2. 
γοεταππκε]{, 

τ64. ποδώκεας ππᾶ ἀἱθ {ο]βεπάεα 
Αἀ]εκεῖνε παβεῃ 516Ἡ ἄεπι τώς α8εῖ- 
παϊ]ετΏ. --- ὄρνιθας ὥς, πε]ο]μετ 
γετρ]είο] απ ἀελλόπος, ποδήνεμος 
ππὰ Κ 49τ ειΙηπετί, 

Τ0ῦ. οἴέτης '"Β]εἰοπα]{ετ]α” 
Άπ8 ἀεπι Κορα]α τε Ρτᾶβς ο, πθ 
Ἰπ ὄθριξ ὅπατρος, πηά «έτος (1411). 
--, σταφύΛῃ (Β]εῖ]οθ) πῇξ ῥἐίσας 
βοἩπαχςσ]θἷοἩ, ἐπὶ νῶτον "ἄθρετ 
ἀ4επ Ἠϊεκαη Ἠ1π2, πε 808. 

66. ἐν Πηρείῃ, παλγβοπεϊη]ΙοἩ 
4ἱο ἄθρεπᾶ τοη ΡΠετᾶ, πο Αρο]]οα 
Ῥα6ϊ Αἀπιείος ἀῑεηία. 

Τ6π. Φηλείας Μίπίεηπ, ἀἱθ αἱ 
Ἰεϊο]{εν παπά τήῆ]μτῖσει {ᾷσ σεθΙϱπεῖθς 
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ἀνδρῶν αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος 4ἴας, 
ὄφρ᾽ άχιλεὺς μήνιεν' ὁ γὰρ πολὺ φέρτατος ἠεν, 
ἵπποι 8’. οἳ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλεῖωνα. 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

ττθ 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορῶνίσι ποντοπόροισιν 
κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾽ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν 
᾽άτρεϊδῃ., Λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης 
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν [έντες 

τόξοισίν 9᾽' ἵπποι δὲ παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος ττο 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον 
/ ο 2 5 οἱ 

ἔστασαν' ἅρματα ὃδ᾽ εὖ πεπυκασµένα κεῖτο ἀνάκτων 
εἰ / ν ῳ . 2 Δ 2 , / 
ἐν κλισίῃης' οἳ δ᾽ ἄρχον ἀρηίφιλον ποδέοντες 

φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ µάχοντο. 
/ .. « 3 

οἳ δ᾽ ἄρ ἴσαν, ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο' Τ80 

Ζαπι Ἐαμτεοη σελα]ζεη νετάθη. --- 
φόβον ᾿ἄρηος ἀῑο Ε]πολί ἆ.θθ 
ΑίΘΡΒ, ᾱ. 1. ἀῑο αἱ Εοὶσε εἐὔχπη]- 
Β6Ἠεπ Αποστις σ]αϊομδατη Ίπα (ε{ο]ρθ 
ᾷ6ε Άπθοβ 16. ἄρηος πας Ἰαησθπι 
Απ]αιῦ 1π 46χ Άτοῖν ψίο Ἐ 81. 

Τ68. αυ, ἆεπ ἄοσοηβαίζ Ζα ἵπποι 
υοεπεϊοπηεπά. --- Αἴας: ν6ι. 5 2Τ9 {. 
1 550 Ε, 

Τ689. µήνιεν πα Ἠ]εν πης σοάεἩπ- 
ἴθπα ε 1η ἀ4ετ ΔγεῖΒ, 

Ττθ. ἵπποι ἆας ἄθβραπῃπ. 6]. 
ΤΠ 148 Π. 980. 866. Ρ 445. Τ' 400. 

 2Τ6. 
πτι -- Η 299. τ 182. ἐν νήεσσι: 

σα 688. --- ποντοπόροισιν: 7α 4 491. 
Αποῦ ἆοι {οἰσεπάεπ Απαβζζηταης 
Πεσί π]εᾶεχ 4ει ἄεσεηδαίᾳ ΖνΙΒΕ]ιΕη 
ΑΕΠΙ] απᾶ βοἶπεη Ἠοββεη Ζα σταπάς, 
6ο ἀα[β ἵπποι δὲ Τπδ ἆθπι ὁ μὲν 
επίαρτεσμεηπ βο]]ζεθ, ἆοοἈ 150 ἆἀετ- 
βε]ρε π]ολέ σεπαα ἀπτοπσεξάμτή, 

τπο -- Η 280. πεῖτο, πε 688. 
-- ἀπομηνίσας σαη7 γοη το]] 
εγστ]{{εη, νεχρτο]]{, ψίε Τ 65, 
π 9Τ8. 
τα --- ὃ 696. ϱ 168. [έντες “Βἱ6) 

ποτ{οης, πας] ἆεπ ποππα]εἩ 0Ρ- 
Πε]ίθπ Ζα τέρποντο εἶπε αβ[ήητεπά 
Επτκ]ᾶχαηρ Ίπι Ῥατασρ. 

Τπῦο. Ζπεῖίθε Ἠεπικίῖο] -- ϐ 644. 
παρ᾽ ἅὥρμασιν, πο 8ἱθ νοπΙ ἆοο0ῇθ 
σε]δεῦ εἶπᾶ πε ϐ ὔ44. Ἐ 195. Ίπι 
ερεπεαίᾳ Σα ὑφ) ὤρμασι, νο 8ἱθ 
ἔπηὔεχ ἀ46πῃ 1οοπθ γοχ ἆθπι Ἠ/ασει” 
απησερραπηί οἶπᾶ, ψιε ϐ 402. Σ 244. 
6 14. γ 418. --- ἕκαστος αβΡοβΙν. 

Ττθ. ἐλεόθρεπτον απ Γεπολίθπι 
Ἰπεβεηρταπάθ ΡΕΜΒΟΠΒΕΠ., ρος 
4ας Ῥβετάε[αζύεχ σα ὃ 604. 

τπτ. εὖ πεπυκασµένα ραί Ὀ6- 
ἀοσχκί, σοσθη ἀθπ Ῥύααδ, --- κεῖτο 
Ῥ]ηδαΡ{, ραβ8. σα τίθηµι: νρ]. 6 441: 
α{56Υ ἄοὐχαπο]μ υατάθη ἆῑε Ἰαροπ 
ααβεϊηαπάθγ 6ΕΠΟΠΙΙΠΕΗ, Βδάθι απά 
απάςτθρ Ζαρομῦταρσε]δεῦ: Ε194.Τ22. 
ϱ 2606. --- ἀνώπτων 46τ Πεττοαπ”, 
νοη ἅρματα αὐλᾶπσῖσ: 468 ΑοἩῖ]]ειβ 
απά ἆθχ Ὀπεετοθ[ομ]βπαὈθν(1Τ1Τ1 Π.), 
4ἱ6 λαοί ΚἈπιρέει π]ομὲ ἀφ᾽ ἵππων. 

ττβ. οἳ δέ, πᾶπι]]οι ἄναμτες. --- 
ποθέοντες: τα π08. 

Ττο. φοίτων πρ ἆεπι ΝεΡβεπβθ- 
στΙῇ ορ Ὀπρίαίθη, 

780. οἱ δ᾽ ἄρα, ἀῑο Αολμᾶςτ: Ἠῆσ]κ- 
Κελτ σα ἆετ ἀἆπτοι ἆεπ Καΐα]οςρ 
(4984) απίθγβΡχοσοπεπεῦπ Ενζῶμ]αηρ. 
Άλοι νᾶμτεπὰ 4Τ6 ἀῑο Ε'ἤμτον ποςΠ. 
σης ἆθντ Οτάπαπσ ἆει ΒΕΠΑΥΘΠ ἢθ- 
βεμᾶΕσί εἶπά, ψετάεη βἷο Ἰ1ε6υ Ῥθ- 

ι, 

Φ 

χο 1η νο]]εγ Βεπεραπςρ Ζαπι ΑΠ- 
στΙβ ἀατρεείε]]έ, ϱ5 166 Ἠΐος απθἰσί- 
Ρρϊδτί, νγας πιομάσας 18 εαἶπο Βύε]]θ 
Ἠαῦ. Ὀρεναιες βοπείπεη ἀἱθ Ύ6εχ- 
σ]ειοπιπσεα Ἀρειίγίερεπε Ί1θάει- 
Ἠο]ππσεη Υοη 466---465. --- νέµοιτο 
νοι Έθπες νειτζελμτυ πὔτάςα”, ας δν, 

” 

. 

ᾱ 

υ 

εἰσεπί]εἩ αΏσονγοῖὰθί πῆχάς, ἆ. Ἱ. 
σαη7 ἵπ Έεπετ απ{σίηρε; νέµεσθαι 
80 ραββΙν1βοἩ παχ Ἠΐες; ἀει Ορίαῦῖν 
γοη ἆ6χ Ῥ]οΐβεπ Ὑοχδύε]]αηαρ. Ώες 
γεχσ]είο]ι Ῥοϊε]ῦ 8ἶοιμ ααξ ἆεπ σθ- 
ψα]σεη Ἠ/πβεησ]απζ. Ιπ ΒΠάΘΤΕΙΑ 
ΦΙππο Χ 4108. [Απ]ανρ.] 

| 
2 
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ι 
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9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 9η 

γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε «4ιὶ ὣς τερπικεραύνω 
/ φ λεν [ ” Ας χωοµένω. ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέι γαΐῖαν ἱμάσσῃ 

εἰν ᾿Αρίμοις. ὅθι φασὶ Τυφωώέος ἔμμεναι εὐνάς' ριµοις» φ “ 
« - ιά ΔΝ / ” ὥς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ µέγα στεναχίξετο γαῖα 
ἐρχομένων' µάλα ὃδ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. τβδ 

Τρωσὶν δ᾽ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 
πὰρ «ιὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ" 
οἳ δ᾽ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρῃσιν 
πάντες ἑμηγερέες, ἡμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἰσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις" τθυ 
εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷι Πριάμοιο Πολίτη, 
ὃς Τρώων σκοπὸς ἔξε. 

Τ81. 4ιὶ ὥς νοι ὑπεστενάχιζε αὉ- 
ΠᾶπρΙς: ετάνδΏπίε ἵπ]ε αηπ{εΥ 
Ζετς” απΐεν ἀθΥ Ἑλπνήτκαπρ 4ες 
Ζεπε, ἄθιι ὑπὸ ποσσί Τ84 απίερτιοΏί: 
να]. Ν 19. [Απμαπρ.] 

τ8δ». χωομένω: ἆε6τς Ζὔτηῦ ἄθπι 
Τγρποετβ. --- ὅτε τε ταῖς ἀετι Κοή- 
Παπέ1ν ἆει Ἑα]]εεύσαπᾳ, ψ]θ Β. 601. 
5 6959. ΤΠ 9566. -- ἀμφὶ Τυφωέι: 
Πο μοσας, ἀας γπαβο] ἀθ5 Υπ]καπῖς- 
1ΩΠΒ, εἶπ σογα]ίῖσον Ἠ]θ6βθ6, ον νοη 
Ζετς πηῦ ἀεπι ΒΠἰσείταβ] σερᾶπάϊσό 
ππᾶά ππίθχ Θἴπεπι ΈῬετρο Ῥεσταῦεη, 
γοη Ζεϊν Ζα Ζεις δει σα εχπερεπ 
βαοἩί. ΈΏαππη ρεϊεεμῦ Ζετς ταῖῦ ςεἳ- 
πεη Βμέσεη ἀῑε Ἐτάς "αππι ἄεπ Τγ- 
Ῥποθας” ᾱ. 1. 4ἱθ6 ἴπη Ῥεάεοξῖ. 

168. Ὑσι. ο ΤΙ, εὖν ᾿άρίμοις 
σπα Αχἰπιθτ]απάρϱ η ΚΙμΚΙΘη. 
--- φασί τοῦ πιϊπά]ῖσμετ ὉῬετ]ίθίε- 
χαης οιΏπθ 4εη ΒεστΙῇ ἀαι Ὀπδίεπετ- 
πεῖζ. 

Τ86 -- Ι’14. Ὁ 964. --- διέπρήσ- 
σον Ἰπϊχαπβ αν: τᾶσ]κἔ6η νο. --- 
πεδίοιο Ἰοκα]ετ ἄαεπεᾶν: ἵπ ἀ4θγ 
Ἐθοπο. Κτ. Ώι, 46, 1, 9. 

Υ. Τ8θ---816. ΙΓγὶς πιεῖάεί ἵνι ζεις 
Απ[ίταφε Ῥγίαπιος ἄεπ Αιιβζιι εν 
ΑελμᾶεΥ, ιωογαι[ πιο] ἄίε Τγοεγ αιιδ- 
γΤϊολεχι αιᾷ φἶσ]ι πι »ο]]ασ]έογᾶ χι 
αι[δίε[[εη. 

“τ8θ. Ζγεῖθς Ἠεπιϊε[ῖοηὮ -- Ἐ 868. 
ποδήνεµος: υβ]. ἀελλόπος 6 409. 
--- Ἶρις 180 ἴπι Ηοπιεγ ἆῑο Βοῦίη 
Ῥαἱ Ἀ]]επα, πας βἶο]ι απέ Ἐτίθσκγου- 
ΕΑ]1ε Ὀομϊεμί, Ἠειπιες ἀασεσειη ἆεν 

Άπια θίΒ, Ἠοπιθτῃ Τ1ᾳ8. 1, 1. 

ποδωκεύῃσι πεποιθώς, 

Ὀπιενπᾶπά]εγζα Ππ1εάΠοπετα Υετκεην. 
Τ87. πὰρ ἄιός 7α ἦλθε: νρ]. Σ 

167. «ὁ 169. 561. 
Τ88. ἀγορὰς ἀγόρευον Ἰϊα]ίετ 

Ἠεάενπ ἵπ 4ετ Υ6τβαππη]αησ 
4.1. Ῥετα{βο]]ασίεη, --- εἴπο βυεπεπᾶς 
γειεαπιπι]αης, ἄθεγ ἄετεα Οµατακίες 
6]. Η 946 8 414. - ἐπὶ Πριάμοιο 
θύρῃσιν, πα παρά Η 846, απ ἀετ 
Ῥ{οτίε ἆ4εβ ΒτΙ81ΟΒ, ᾱ-. 1, ἃπι 
Έποτο ἆετ Κὐπίσεύατς, ντο Π8ο]ι 
οπιεπζα]δοπεν ΒΗΐο ἄει Κῦπῖσ εἰθσί 
ππᾷ Ἠεο]λό αρτιοΒῦ. Ώθι Ααθάταςκ 
ετιπηετό απ "4ἱε Ἠο]με Ρ{ογ{θ”. 

Τ89 -- 415 τππᾷ Ι 586. Ἐ]ἶπε 
Ῥεεοπάετε βουλή π]τᾶ Ὀ6ι 4επ Ττοεγη 
πΊτρεηᾶς οιπᾶμηῦς ἵπ Κ 416 νηιτὰ 
πατ εἶπ Κτιεσεταῦ σεμα]δεῃ. 

τοῦ -- Ι.129. 4 199. 6 8Π. προσ- 
έφη, ἨΠᾶἈπα]οἩ µίν, πε 96, ἆ. Ἱ. 
ΈΤΙΑΠΙΟΒ, οΏγγο] ἀἷθ Βεσίμαπα απ 
Πριάμοιο Τ8δ8 5θΏχ εχβοππγετί 1906. 

Τ91. εἴσατο ταῖς φΏΘογγήν παβο]μία 
1ο ἄλπ]σα απ ΘΒΗΠΙΠΠΘ, παπι 
ἄἷο ΒΕἴπιπιο απ. - ἴπι εηρβίεη 
ΑΠΒΟΠ]Η[8 Απ προσέφη π]τὰ σαπᾶσλβῦ 
ητιχ ἱθ Ἀππμομκεῖς 4ετ Ῥήπαπιθ 
Ἠεινοιρεποῦεη, πε Ν 916. 81, 
ἀοσῖ 18δύ Ἠϊες, νο ἀοτζ, εἶπθ ει- 
πγαπά]αηπσ ἆθτ Εαηήεπ σερία]ό Ἀησι- 
ΠΕΏπΙΘΗ, ἆαλεν Τ9ῦ ἐεισαμένη οἨπο 
4επ Ζαβα φθογγήν. Ὀει Ἱππα]ς 
Ίητετ Ἠεάε αὖΏεν 185 Ἠεξκίοι 807 
π 1µτ ἀῑε ἀδἰπ ετΚεηπεη. 

Τ95. ποδωπείῃσι, ᾱ. 1. ποσὶ χραι- 
πνοῖσι Ζ 506. Χ 198: τα Α 90ὅ. 

Τ 
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τύµβω ἐπ᾽ ἀκροτάτω «4ἰσυήταο γέροντος 
δέγµενος, ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν χαιοί" 

τῷ . ἐεισαμένη προσέφη πόδας. ὠκέα Ἶρις" 

ρὦ γέρον» να τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἶσιν, 

ὥς ποτ ἐπ᾽ εἰρήνης' πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. 

ἦ μὲν δὴ µάλα πολλὰ µάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν, 
ἀλλ᾽ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδε τε Λλαὸὺν ὄπωπα' 
λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν 800. - 
ἔρχονται πεδίοιο µαχήσόμενοι προτὶ ἄστυ. ἳ 
ο Δ λ / .... / ες / ο/ 4 
Ἔκτορ. σοὶ δὲ μάλιστ ἐπιτέλλομαι ὧὡδέ γε ῥέξαι η 

πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουρου, 
ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων 
τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σηµαινέτω, οἷσί περ ἄρχει, 806. 

τῶν ὃδ᾽ ἐξηγείσθω. κοσμησάµενος πολιήτας." 

τ98δ. τύμµβῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτω "αιξ 
ἄει δρΙἔτα ἀθφ Εταυιῆσεῖς᾽. Κε. 
ουχ. 50, 11, ὅ. 6. 

το. δέγμενος ὁππότε εωδρεσίαμ8 
μπι πα Ορίαν. Αοτ. πῖθ Ι 191. 
Σ 594. Η 416. 

Τ9δ. τῷ πῖς ἐεισαμένη. --- προσ- 
έφη (μέν 1. 6. Πρίαμον) απ Ττ9υ 
ετπειετό πθρεηπ ἆ65 ΖΝΙδεπεηρθ- 
4αη]κεηβ. ἱΑπλαηρ.] 

τοῦ. ὦ γέρον νε | 411. 400, 
6085 ἵηπ ἆετ Απτοάς {η ΕΠΕΠΙΟΒ, 
βοπβῦ 19ῦ ἀῑεβετ Ὑεγερηίαησ 1η 4ες 
Ἠ]αρ απ λείος πετοΏ{εῖ. --- αἰεί 
τοι Ἠτε., νρβ]. 4 101. 1ππ. ὅ41. 
ἄπριτοι: να]. 246. 5 ἴαάε]ί ἄϊο 
πησε]{]σθ Βοιρ]οβίσκοιέ. 468 ἘΤΙ8ΤΠΟΒ. 

Τ9Ί. πόλεμος δέ Ὦἱ8 ὄρωρεν Ρα- 
ἰα]κήκοποτ οεσεηβαίζ τα ἐπ᾽ εἰρή- 
νης. --- ἁλίαστος: σι 4920. 

Τ98. πολλά οξτ. Ζαν Έουπι ἆεβ 
(6εσεπεαίζεβ 1π τ98. τοῦ νο]. Κ 548Η. 
ὃ 267 ἄ. 1 416 8. τ 5194. 

το. ὙΒ]. 120. 
800. ἐοικότες, ηᾶπη]ΙεἩ απ ΖαΠ]. 

-- ᾖ "οἀ εν” ἴπι ἀαΙο]ιπῖς, πο ἆθτ 
Ῥιοπίεν ἀῑς γα] Εγειβίε]]{: νο]. ϱ ὃπ. 

801. προτὶ ἆστυ σα ἔρχονται. 
802. Ἠεχκίοι π]τὰ απρετεᾶεῦ αἱβ 

Ομεταπ{ὔητεν, απ{ ἆθπι νοτ α]]επι 
4αβ Ίο] ἆθβ Βίααΐζες Ὀδιαμί: νρ]. 
2 408. Χ 458 Ε. 60τ. Ὁ 964, π8θ, 
αποἩλ Ρ 225 . -- δέ, πο 4 282. 
--- ὧδέ γε, πὶο που] Τ 445. 7 99, 

πηῖς ῥέξαι, γδιβό ααξ 488 Ῥο]ροπάθ. 
Ἠη. 

808. γάρ Ία, Ὑοχροχθϊναηρ ἆθβ. 
{ο]ρεπά επ Ἠκτρίροάβπκους 806. Ζαπα 
6εάαηπκεν νρ]. 190 {, 

804. Ἐτείερ ἨοπβίοὮ -- τ 1Τδ, 
Ζν/αϊίθς: Υρ]. Λ 866. -- πολυσπε- 
ρέων ψεΙΒΙη σο8ᾶ{, ποιυνοτΏτοῖ- 
ἐαῖ. --- Μα. 4 481 4. 

805. τοῖσιν "ἀεπ επ”, απἲ ἀᾳ9 Μο]-- 
σεπἀε Ἠε]α[ῖν Ἠήηηγοϊθοπᾶ, ΒΑγηάθ-. 
δολ, ναῖ] ἀῑο Ἠ]εχ ΓοἸροπᾶο Αα. 
βοχάοσανᾳ 4 αγο, 805 1. τοτυοχοῖ{θῦ. 
186. --- ἕκαστος ἀνήρ, πο γ 91. --- 
σημαίνειν Ῥείεβ]θ οχίεί]θι, ΡοδοΠ]]- 
6εη; ἄρχειν ἀ6γ ογβίθ βθ6η, Ἠουτεομος. 
ΒϱΊΠ, οἷσί περ Ἀπ{θχ πΘ]οΏθΠ. 
εΌεπ (σταἆς). Βίππ: Ἰθάθχ βο]] β6ἱΠθ. 
πα αποἩ βοηβ{ πΠὔΘΥΡΕΡΕΠΕΠ Ταπά8-- 
Ἱεπίε Ῥείεμ]σεα, ποπαῖς ἀἱδ 815 
γο]]σοσεπο Βοπάεταπρ πας] βέᾶπι- 
ΘΗ, θπαργθολοπιᾶ 4ετ ἆθι Κήοσἶιος 
96058, Ῥοσεϊομπεί σνιτᾶ. 

806 τῶν ὃ᾽ ἐξηγείσθω “ππά 4ἱθκθ. 
Βο11 ετ ΠΙπαιβΓήμχαπ) απ8 ἀθ 
Βίαάξ αα{ς Βομ]ασπάε]ά, --- πολνή- 
τας 5εῖπε "ΜΙ{0 ἄχγσοαχ), 899Υ ομπθ 
4ἱ6 Ῥο]άδο]θ Βοάθαίαηᾳ, ἀἱο ἆ 
Ὑψοτέ οιβὲ αρᾶίετ Ἠαῦ, -- οἷσί πε 
ἄρχει. Ὀα ἀῑα Μα[βγορο] Ῥεβοπάθιβ 
ἀΐο στο[βο ΖαΜΙ ἀετ ΗΙ]{Ανὃ]]κες ρ6-. 
Οπβξ, 5ο 186 ἀἴθ Απκάεµπαπς ἀθῑ-. 
φοἱῦετ ααξ ἀῑθ {πο]απΙβοπθν Βήάπι 
πολὺ νυοαῖθετ ετᾶληῦ, Ί 
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ὡς ἔφαθ), Ἕκτωρ δ᾽ οὔ τι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, 
αἶψα δ᾽ ἔλυσ᾽ ἀγορήν' ἐπὶ τεύχεα δ᾽ ἐσσεύοντο. 
πᾶσαι ὃδ᾽ ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο Λαός. 
πεζοί 8’ ἱππῆές τε’ πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρῶρειν. 810 

ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη. 
ἐν πεδίω ἀπάνευθε, περίδροµος ἔνθα καὶ ἔνθα, 
τὴν ἦ τοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν. 

ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθµοιο ἸΜυρίνης' 
ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ ἐπίκουροι. 816 

Τρωσὶ μὲν ἠἡγεμόνευε μέγας κορυδαίολος Ἕκτωρ 
Πριαμίδης' ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

80Τ. οὔ τι Ὀϊ ἠγνοίησεν ἵνετ- 
Καππίε Κεϊπεεγγοσς᾽, ᾱ. Ἱ. ετκαηπ{θ 
ΒεΗΓ πο] ἆῑςδ Ώεᾶςε ἀοτ αδεᾷη αἱβ 
βοἶσπατ, ετκαπηίε 1π ον Ἠεάεπάει 
4ἷε ἀδύμπ: τα 4 56. ᾿ 

808. ἐπὶ τεύχεα, πὶε ω 466. --- 
δέ απ ἀτιίει Βίε]]6, νγεῖ] ἀῑε ετρίοι 
Ῥειάεπ Ἰλοτί εησ /ΖΠΒΑΠΙΠΙΘΗΡΕ- 
Ἠδτοεη. 

809. «- ϐ 8, πᾶσαι πῖῖ πύλαι 
ἃαε Ρραη7ζθ Τποτ: ας Ῥκβίφεμε 
οὔετ ΠατάασπΙεςἩθ. πύλαι Ὠαῖ Ἡοπιετ 
παχ Ίπι Ῥ]πταὶ, γοηπ όϊπεπι Τηοτο 
την Ζει ΤΠοτβϊρε]π, .απά πᾶσαι 
νῃθ ι 989. β 48. 4 65. [Απμαπσ.] 

810 -- ϐ ὄθ. ω Τ0. πολὺς ὀρυ- 
µαγδός πε «4 449. ϐΘ 68. Κ 185. 

811. ἔστι δέ τις ερῖβοπετ Απΐαπσ 
Ῥει Τιοκα]εεμΙ]άεταηρεπ. --- πόλιος 
πηῖς ΒγηΙσθβε πο ὦ 667 απᾶ Ώε]- 
ποπς ἆεν Ἐπάει]ρα. Ἐτ, Τι. 18, 4, 1. 

812. ἀπάνευθε "αΌςεΙῖβ2 τοπι 
Ἡαπρίπερο. -- περίδροµος: τπῃ- 
Ἰαπΐρας, ᾱ. 1. ἔτεΙ]1εσεπά. --- ἔνθα 
καὶ ἔνθα, πο ἀμφοτέρωθεν Ε Τ26, 
πας] ἀετ Βτεῖζε ππὰ ηας}Ἡ ἆθτ Τ,ἄπσο. 

819. ἦ τοι ππᾷ δέ τε: νρ]. 4 981. 
ο 6. -- Βατίεια γθεία 'Ώοτηβρετρ.. 

814. Ὄρει ἀῑε ὔ[ίεταρτασμο 7ᾳ 
4 408. --- σῆμα ἆαβ Μα]: Ὠαοί ππβ 
πιᾶτε ϱς αἵηπ Ηὔπεησταῦ. --- πολύ- 
σκαρΏμος '"εἰατκερτίησεπᾶ, Ῥε]μεῃ- 
46”, ας τῆκβίσο Κἄπιρβοτίη. Ὑρ. 
Χ 891. --- Μυρίνη πηιτὰ Εν εἶπο ἆθτ 
Τ 189 οιπἈ]Ἠπίεη ΑΠΙΑΠΟΠΕΠ ϱ6- 

ο Ἠα]ίεν. 
815. διέχριθεν: τα 806. 

γ. 816--8Τ7. Ιίε Φέγεἰ(πιασ]ιέ οι 
Τγο06}. 

816. Τρωσὶ μέν, Τ{ΟΘΥ ἵπι ΘΩΦΘΥΠ 
ΒΙΠηΏε: 46 Βανγο]μποτ ἀεχ Βίαςάΐ 1198. 
Ώίε αηζε ἆεπ ἄτίεεπεη επίσεσεπ- 
ρεεείζίο ΒἰτεϊζπιαςΏί οπ{ηᾶ]6 16 Κοη- 
Ππσεπίε: 1. Επέ ον ἰτο]απῖδοπετ 
γδΗκετεσμα εν (816-859) απά ΤΠ. 
ε]Ι{γοη ἐπίκουροι οἆει Ἠϊ{είταρρει 
ππᾶ ἆπαχ ἀταῖ εατορᾶΙβοπε (844 --- 
960) παπά αεΏί αβιαΒίεεπο (840---848 
απὰ 861--8ττ). ᾖεᾶες ΑΡίθΙαπς 
ἰτᾶσί Ίπτει Ὀθβοπάθτθη Πβ{ΙΟΠΕΙΘΠ 
Ἄατπεηπ. Ῥίε 6θεαπιίσαλ] αἰ]οτ 166 
50000 Μαπη, νβ]. 6 565 ἔ,, απᾶ 
Ἠϊεχγοα ΚΟΠΙΠΙΕΠ πας Β 198-- 
199 αιΐξ ἀῑε Έτους εε]θεῦ 19000 Μαη. 
Ὀπειπᾶάληίῦ Ῥ]6ἱΌθη 1η «πεβετι Καΐα- 
1ος ἀῑεθ εοπβί γογκοπιπιθπάθη 4{έλε- 
γες ππᾶ Καύκωνες (Κ 499. Υ 929. 
Φ 86) παπά Ἀίλικες (2 99τΤ. 415). 
Ἐεπβο οΏεη νοη ἄεπ Αε]ᾶθτη Χτο- 
ἴποη παπά Οταί]οσμος (Ε, 649.) Απ- 
ἀαετε ποςΕ πετάεπ αἷς ερΏξεγ απηρθ- 
ΚΟΠΙΠΙΕΠ6 Ὑεχεὔχ]καηρεπ ογψᾶλπί 
Δ 4584, 1 519 --- 593. -- µέγας τοῦ 
4ετ Τάπσο ος Κὔτρετα. --- κορυθ- 
αίολος, παχ ΎΥ 88 Ὀαὶ Ἂρης, 5οπβ6 
εζείς Ὀ6ί Ἔκτωρ, εἴρεπί]ε] Ἠε]πι- 
Ῥεπερεπά” (τρ. Ν 805. Ο 6084, 
Υ 162. Χ 814), πε]πιδοπϊζε]πά: 
εἶπ ᾖΖεϊεπεπ ααεϊπετ ἸἈτιθσετίβομεῃ 
ΤπᾶασΚοαΙς Ῥθεοπάθις αἱς οτκᾶπι- 
Ῥΐετ. Ύεχρ. Λεη. ΧΠ 8τ0: εἰ ογἰδέαπι 
αἄνετδο σιέγγι φιιαίέ αιώα υοἰαπέεπι. 

817 --- 516. π]Λεῖστοι καὶ ἄριστοι, 
α]5 4ετ Κετη ἆ4θβ σαησθη ἨεετθἙ. 

πἝ 
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Λαοὶ Δωρήσσοντο µεµαότες ἐγχείῃσιν. 
4αρδανίων αὖτ ἦρχεν ἐὺς πάις ᾽άγχίσαο 

Αἰνείας, τὸν ὑπ) ᾽άγχίσῃ τέκε δἳ 
Ἴδης ἐν κνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα, 
οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε δύω ᾽άντήνορος υἷε, 
᾿4ρχέλοχός τ᾽ ᾽άκάμας τε, μάχης ἐὺ. εἰδότε πάσης. 

οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης, 
ἀφνειοί. πίνοντες ὥδωρ μέλαν «4ἰδήποιο. 
Τρῶες. τῶν αὖτ᾽ ἦρχε 4υκάονος ἀγλαὺς υἷὸς 

καὶ τόξον ᾽πόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. 

εἶχον καὶ δῆμον ᾽Απαισοῦ 

Έτ 

Πάνδαρος, ὢ 

οἳ δ᾽ ᾽αδρήστειάν τ΄ 
καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ, 

818. μεμᾶότες, ψθ ποςα Ν 197. 
ΤΙ Ττ6ᾷ, βοηεῦ αεί μεμᾶῶτες γψίθ 
ὔ48, παν Ἠϊει πξ ἆθπι Ῥ]οίδεπ Ώα- 
Ἡν: νοτνᾶἈτίς αἰτοροπά πιῖί 
ἄαπτΤιαησαπ, ᾱ. 1. παςὮ ἀεπι Καπιρί 
Ῥεσ]ϊετίρ. Όας Ῥατίϊραρ οιπε ΠππηΙ(1ν, 
πιο Ν 40. 46. 185. Ο 276. Ρ 591. 

819. «αρδάνιοι, βαρείαπθϊνιοτίθε 
Αά]ε]χ{ῖν, ἀῑο Ῥενοήππεν ἆετ Τιαπά- 
βεμα[ Πατάαπῖα: να]. Υ 916. Βοπεῦ 
Ἰαϊ[β6η 5ἵθ ὤάρδανοι, αΏαιτ παν 1π 
4επ 7γ6ῖ Ἐογπιθ]ν6εγβεη 17 466 απᾶά 
ϐ 1185, ααπεἩἈ «ἄαρδαγνίωνες Η 414. 
ϐ 154, αππὰ ἆῑο Έχαπεπ «αρδανίδες 
Σ 199. 989. Ὀος ἈΝαπιο 186 ποσα 
Ἠεαίο Ἱπ ἀἄεπ "Ώατάασπο]]επ) νοτ- 
πάθη. --- αὖτε, ἀετ ἄορεηβαίζ τα 
μέν 816. 

620. 6]. Ε 815. ὑπό: τα Τ14. 
Αφροδίτη, οἶπε ἆά[δ φορ Ῥοβίδοη 
Ῥοψ]νγκήό, πο ηπΟςἩ ο 444. 

891. Εχείος Ηοπηϊκείο]ι --- 4106. ὥ 
449. Ἴδη ἆειτ νου Νοτάνθε παςἩ 
Βῄαὰορί 5ἱεἩ ογίτευκεπἀο (ερίτσα- 
2ασ τη Έτομς τῇ Υτε]εη ογερτίηρεη, 
-- ἐν πνημοῖσι, Νο ΑπομΙςθιβ αἴπεῦ 
αἱ Οὐατμ]το ἆεπ ΥΠεμπετάεπ τοτ- 
ροεεῖζί πατ: Ε 919. Ἑς σελπὂτῦ σα 
ἄεπ ραίτίαγοβαβεπεη ΒΙζεη Ί6Π6ς 
2εἵς, ἀαί[ εε]Ὀεί Κὔπῖσε ππά Κδπῖρε- 
ϱὔηπο ἁῑε ΟΡετ]είππσ ἆετ Ἠετάει 
τον 46τ Βοπιπιετίνής Ἠαρεη: Ζ 96. 
αἱ 4465. ν 229. 

"80 --. Μ 99, Ὑρι. Β Τάδ. -- 
᾽Αντήνωρ Ιςῦ σ]εῖεῃβαπι ἀεν Νερο 
4εν τοες, Ὑαΐετ νιε]ετ ἴαρίετεγ 
ὦῦμπο. 

828 -- Μ 100. ᾿Αρχέλοχος τά 
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᾿άφροδίτη. 820 

5856 

πεϊδιεῦ 5 465 Π., Ακάμας 1185428. 
-- μάχης 8 πάσης, πε Ε 11. 649. 
608, Ἱεάςς Καπαρίεβ’, νοη πθ]ομας 
Από ϱἵ θπο] φοὶ: Ἡ 981 . Ἱ 

824. δέ νοτ Ζ πιολῖ γετ]ᾶηροχί: 
Ζα 654. -- Ζέλεια, απο Ζέλη ῥο- 
πηαπηί, 46τ ἄτεππο Μγείεπε. --- 
ὑπαί: 7α Τ11. --- πόδα νείατον, ᾱ. Ἱ, 
ἀεπι πτά]εΊοη Ἐπίκ. Ὄρει ἆθα 
Αοοπβαδῖν σα 608. 

826. ἀφνειοί, παει] 68 ἀοτῦ πας]. 
Ῥίναῦο βαθυεραπίε Ἠάπάετείεη ααΏ. 
--- πίνοντες ὕδωρ, αἵπ ος πασΏρο-. 
αἩπαζεν Απβάταο]ς: νρ]. Ποταῦ. οαγπα. 
Π 90, 20. ΠΙ 10, 1.1Υ 15, 9Ι. Τειρ. 
Έσ]. 1 6δ. Δοπ. ΥΠ Τ1ὅ6. -- µέλαν 
ἆαπχκοι], ποπηπ ο ΟὐὈετβᾶσομο Ἰπ. 
πηγα μίσος Ῥεπεσαῃρ 180. 

80π. Πάνδαρος, νο. 4 105 , Β. 
996. -- καί τα 4 3249. --- τόξον. 
Απόλλων ἔδωπεν παοἩ ἆαπι ἄ]αα- 
Ῥαεη ἀθτ Α]ΐεπ, ἀα[β 4εν ῬΏοσ6η 6ἴΠ68 
νοτ2ᾶσ]ιοπατῃ Βορεπβομᾶίσεη η. 
οἵπ (θεοπεηπ]κ ἆ6β ΑΡρο]]οα βαῖῃ 
κὔππο, ο]. Ὑευσ. Λεπ. ΧΗΠ 9989 { 
Βίπη: «ἀἱθ. Βοσεπ]καπάς γετ]θΒ2: 
νβ]. τοθ. 8 925. Ο 441. 595. 4 508, 

828. ᾿Αδρήστεια, νοηπ ἆθπι 880 6ε- 
ΠΑἨΠίεΠ Αἀγθεβοβ Ῥεπαπηξ, Ίας νε 
4ἱ6 {ο]πεπάεπ Βίὰάίο Ίπι αρᾶδενηα 
Μγειεῃ. --- δῆμον 4πβ εΡ1εῖ, ν/θ. 
δ4τ. --- ᾿᾽Απαισός ϱΏ]ὲ α]ς Φϊθςο]ῦθ 
Βίαᾶΐ, ἆῑο Ε 6152 Παισός Ἠαϊαο -- 
βρ9, Πιτύεια. Ὀεί Ἀρᾶίετα απο]. 

Πιτύα, Ἰιαξ βεἴπεη ΝαπιεΠ νοη ἆ6Γ 
Εἱομίοπννα]άηρ.. - Τηρείη, εἶηπθ 
ΘεῬίχσεσεσαπά ἴπι ἄοὈίθίο ου Ο7- 
21]ς0Ρ. . 
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98590 

ᾖδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκεν 
, 2 / / : λ ’ ρ 2, 

στείχειν ἐς πὀλεμον φθισήνορα” τῷ δέ οἳ οὐ τι 

πειθέσθην' κῆρες γὰρ ἄγον µέλανος Θανάτοιο. 

οἳ δ᾽ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο 8956 

καὶ Σηστὸν καὶ ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾽άρίσβην, 
τῶν αὖθ) "Τρτακίδης ἠρχ σιος ὄρχαμος ἀνδρῶν, 
"σιος Ὑρτακίδης. ὃν ᾿ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι 
αἴθωνες μεγάλοι, ποταμοὺ ἄπο Σελλήεντος. 

Ἱππόθοος ὃδ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων : 840 

τῶν. οἳ 4άρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον᾿ 
τῶν ἠρχ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ 
υἷε δύω «4ήθοιο Πελασγοῦ 

8890. Ἄμφιος πζ σεάελπίετ ΝΠΜ{ε]- 
β1]ρα: σα 618. --- Λινοθώρήξ: Ζα 629. 

881 -- 4 599. υἷε δύω, σα 4 16, 
ποη ἨῬϊοππεᾶες σεϊδτει 4 555 ϐΒ. 
--- Περπωσίου, πιοτᾶας5 Τιαπ 501]16- 
[βεη Καππ, ἁαίΐς οπίνγεᾶετ ἀῑο Ῥῦμπο 
οᾱεν βοποπ 1ῃτ Ὑαΐετ αι Ρετκοῖε 
Αιβσοπαπἀετύ αἶπά. 

855 -- 4 8890. ἤδεε μαντοσύνας: 
εἶη Ώθβοπάθτεγ ΥΓαμχβασογαζαπιἆ ΕΥ 
ἵω Ἡοπηθχίκο]ος Ζἱ4 πἰο]ὲ γοτπαπάςη, 
πιο ἀῑε Βεϊερῖε]ε ἀ4ες Ηε]εποε, Έπ- 
ΏΟΠΙΟ5, Καΐσμαςδ, ΜοΙαπαιρο8, Ηα]]- 
ΊΊθτεες Ῥοψοῖξεν: ἄἱ16 ππετάεη 7η- 
σ]εῖοὰ 1π νετςεομΙεάεπεσ {πεά]Ισ]Ἰες 
οἆετ ΚτΙερετίδοΏεΣ Τμαασκεῖς νοτ- 
ρε[ᾶμτέ.--- οὐδέ, τοτ οὔὕς, αταρτᾶης- 
Πο] σ,-ούς, πηῖὸ σεἀειπίετ Επάρ]]οθ, 
τη] ἔασκεν, ἄε εοπαἰµ: απ πγο]]ζα 
βτεῖς π]ολῦ ]ά9861. 

888 -- 4 98Ι. φθισήνορα Πχ 1πι 
ΑἈεοπεαίῖν, θἵη είαῦ1]ος Βεϊποτε, νε 
που] ΤΙ 604. Κ 78. Ἐ 48. Υρ]. μάχη 
φθισίµβροτος Ν 959, Αρης βροτο- 
λΛοιγός 8 115. 

854 -- 4 982. κῆρες γὰρ ἄγον 
κτὲ., ναδ]. Ἐ 614. Ι 411. Ν 605 απᾷ 
Ἡ 805. - µέλανος, επίερτεσμεπά 
ἀ4ετ Απεοηλππας: Π 550 ἁπκάτυυ 
δὲ µέλαν νέφος ἀμφεκάλυψεν: 
4461. 

855. ἄρα: σα ὅρ. -- Περκώτη, 
Άβυδος, Αρίσβη Β44ΐ6 απ{ ἀει Βῆά- 
βεἰζο ἀες Ηε]]εβροπίος. --- Πρόπτιος, 

ὄζος ᾿ἄρηος, 

Τευταμίδαο. 

Έ]α[Β ΖπΙδοπεηπ ΑΡγάος παπά Ἰαπι- 
ΡΕΛΚΟΡ. 

856. Σηστός απξ ἀεπι (ιγαΙκοπεπ 
06ιβοπε8 ΑΡγάο8 σεσεπᾶρες, Ῥθ- 
Καππὸ ἀπτοῃ ἀἱε Ειζβπμ]απσ ἴδες 
Ἠεχο απᾶ Ἰμεαπᾶατχ. Ἠϊετ νψηατᾷθ 
4ετ Ἠε]]εεροπί ἄρειρτᾶσκέ: Ηετοά. 
ΥΠ 88. 

89Τ. ᾿άσιοι Μ 9 , 
τοπ Ιάοπεπεας Ν 984 ΕΒ. 

908. 959 -- Μ 96. 9τ. 

σείἰδί[εῦ 

859. αἴθωνες σ]ᾶπσεπᾶο. [ὰΑπ- 
παης.] «. 

841. Ὑρι. Ῥ 1Τ2. {άρισα ηΒΟὮ 
Βίχαῦο ἀῑε Ῥεῖ ἆθπι ἄο]βεπει Ἐγπιθ 
σε]ερεπε Φίαάέ ἀϊεβες Ναπιθῃε, γα]. 
Ρ 801 μεραρί νητα, Ἠιρροῦλουφ β6ἵ 
τῆλ) ἀπὸ «4αρίσης ἐριβώλακος 68- 
{α]επ. Ῥοηβδύ Ἰαί πιαπ ἆῑερ Ἠ/αβ] 
ΖΥΥΙ6εΠεη θἶπεπι Ἱμιτίδα Ἱπ Ττοββ 
εεἱθεῦ απᾶ εἶπαπι απάθτη 1ἵπ ἆθτ 
ἸΝᾶμο γοη ἘΡΗΕΒΟΒ. 

8495. ᾿Ιππόθοος {6 ἀπτο]ὶ Αία8 
Ῥ 3988 Ἡ. -- Πυλαῖος, τηατ Ἠῖεχ, 
5ο] ἀῑε ΙΤ, ορΌίετ πας} Ττοῖα, βοϊϊλμεέ 
παῦεῃ. 

848. Τευταµίδης, Ῥομπ ες Τεύ- 
ταµος (0αἵ Βρᾶίετη Τευταμίας). 

844. Ώιε {ο]ρεπάε Απἰζᾶμ]απς ἆθγ 
Ηι]{βνὄ]κει σεὶσί οἴπο αἰταλμ]επ{ὸγ- 
πη]σο Αποτάμιης παξ Ττο]α αἱς Απ 
68ηρ8: απά ΜΠε]ραπ]κέ, ποῦὈεῖ 16- 
4ετ Ρίτα] οἆαχ ]εὰς 1μπ]6 πιῖξ εἴπθπα 
τηλόθεν οἆεγ τῆλε {ᾷτ ἀεπ ἂαίβει- 
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αὐτὰρ Θρήικας ἦγ᾽ Ακάμας καὶ Πεέροορ ἥρως. 
ὕσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρφοος ἐντὸς ἐέργει. 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

υἱὸς Τροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο. 

᾽4ξιοῦ., οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν. 

3 ν] ” [κά ς { / 2 / 

ἐξ Ενετών. οὓεν ημιονῶν γένος ἀγροτεράων, 

οἵ δα ἸΚύτωρον ἔχον καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο 

845 

Ἐὔφημος δ) ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων, 

αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους 

τηλόθεν ἐξ ᾽4μυδῶνος, ἀπ᾿ ᾽άξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, 
560 

Παφλαγόνων ὃδ᾽ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος Λάσιον κἢῆρ 

ἔναιον. ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ 
Κρώμνάν τ «4ἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ερυθίνους. 

αἴεη Ῥαπχκό, νου Ττο]α απβδ σετθο]- 
πεῖ, 5οΏ]1ε([ϱ{: 1. εατορᾶΙβο]με ]1πΙθ: 
Τητακος, ΚΙκοπεπ, Ῥᾶοπεχ (844 --- 
50), 9. ποτάδαλοἩ απι Ῥήάταπᾶς 
468 Ῥοπίος Ἐπκείποε: ΡαρΠ]αςοπίες 
ππά ἨἩαμσοπεη (861--- δτ), δ. εἡάδεί- 
ἸεἩ: ἨΜγεετ, Ῥήμτγσεχ (868 --- 68), 4 
ϱἄά]ϊεα: Μαϊοπίθοτ, ἆατετ, Τγκίετ 
(864- «ττ). -- Θρήικας, ἀῑε 61ιΓο- 
Ῥᾶϊεσμεῃ. --- Ίγε, 4ετ Βίπρα]αχ πθ 
668. --- ᾽κάμας {8 ἆπτοεα Αἴας 
Ζ 8 . --- Πείροος πιτὰ ἀπτοὶ Τηοςβ 
πεϊδίεί 4 ὅρτ Β. [Απ].] 

845. ἀγάρροος ςίανκ αἰτὔτιεπά: 
Κεῖπο Βἰτόπιαπσ ἆεβ ΜΙ{ζεΙπιεεγθε 
θηη πηξ ἄθν ἀθν Ἠε]]εεροπίος τετ- 
ϱ]επει Ὑετάεη. ἐντὸς ἐέργει 
θἵηπβδοπ]1α[β{, πο 617. 

846. Ἐὔφημος παχ Ἠί6γ: θἶπ αΠ- 
ἄετετ Εὔβμτετ ἆετ Ἐϊκοπεπ Παιδί 
Ῥ τ8 Μέντης. -- Κικόνων «πι Ἡθ- 
Ῥτος οὐθτμα]ῦ Τηαβος: νι 99. 

847. Κεάδης, παν Πίθ6ς, αεἵηπ Ῥα- 
ἱποηγπιίκοη γοη Κέας. 

848. Πυραίχμης (" 4ετ Εεπετ]αη7- 
η6τ2) ψητά τοπ Ραίχοκ]οβ σεϊδ(εῖ 
1Π 287 ϐ. Βοπεί ψ]τὰ αἱ ΕὔἨνετ ἆθτ 
Ῥᾷοπῖεγ Μστεροπαῖος '4ετ Β]πεπ ε2 
ρεπαηπί: Μ 102. Ρ ο1Π. 9601. 
140 Β, Ὁ 500. 808, τε η8βεἩ ἆθπι 
Τοᾶο ἀες Εγτάσππιθε ΟΡετΏεξεΠ]β- 
παῦετ. Επ απἆθτετ ὈπίετρείεΠ]ε- 
Ἠαρεν Αρΐεαοη Ῥ 948. -- Παίονες 
Ναομρατη ἆετ Τητακετ παπά αἱ] 
Φζαπηπηνετπαπάίο ἆ4εν τους: νρ]. 
Ἠοτοά. Ἡ 18. ΥΠ 90. πδ. 118. 194. 
--- ἀγκυλότοξοι πΝῖθ ποςυη ἄ 4298, 
ηπχ γοη ἄεπ Ῥάοπετῃπ, αδρετ τνᾳβ]. 

ἀγκύλα τόξα Ἐ 909. 7 935. φ'364. 
Βοπβῦ Ὑετάεπ βἶθ απο α]ρεπιθίη 
αἷς "Κάπιρίος νοπι Βἰτθϊιυπαρεπ’ 
παπά "ἩἹαπζθηβομπίηροι’ Ῥεζεϊολπεῦ: 
1Η 28Τ. ὢ 1566. 2056. 

849 -- Π 288. 
860 -- ὅὦ 158.᾽4ξιοῦ, Βραπα]ερβίς. 

κτ. ΡὈι. στ, 9, 2. Ὀετ Αχκίοβ 18ὔ οἵτπ 
ἵπ ἆ6χ Εάονέαπα γοη Νοτάθα ΠΒ 
Βάθπ ἰτὔπιεπάεντ Ἡαπαρίβι[α Μα]κο- 
4οπίεΠΒ, Ὑεβί]οα γοπι ΒΙΥΠΙΟΗ: Π 
288. ᾧ 1α. 148. 151. -- πάλλιστον, 
Ῥτδαϊκαν: αἱ ἆάβ εοἈδηείθ. Ὑρ]. 
1 989 απᾶ σα Ι 194. --- ἐπικίδναται 
βοη5βῦ γοη ἆεχ Ε908. 

861. Πυλαιμένης {8]]έ 4 ποἩ Με- 
πθ]αο5 Ε, 6τθ6 Β. --- Λάσιον πῆρ πνῖθ 

κῆρ Ὀπιβομτεϊ- 11 64: τα 4 189. 
Ῥαπα, πε βίη, μένος, σθένος, ἴς. 

πο σποτ φον 

κ, 

8ῦ0ὔ 

869. ἐξ, πο 0 988. 901, πεῖξ Ἐνε- 
τῶν «ἍἌπε ἀοτ ΜΙ{ο ἄοτ Ἐπεῖον”, πο 
εν νομπίθ, ἴπι ΒΙΠΠΘ Υοη Ἠνετήνος: 
Ἐν. ΡΙ. 68, 1Π, 1. Ῥρᾶΐος νειάεη 
6ἱ6βδε]Όαεη Ἐνετοί, Οὐενετοί, γεπείὺ 
Εεπαπηῦ: νβΙ. Μα ης. άγροτε- 
ράων. ἆ. 1. 8πέ ἆεν Ἰγεϊᾶς ἵπ {αῖθπι - 
Ἠετάει απ{σεπορθεη απᾶ ποοΏ π]οἙῇ 
σεζᾶλπαῦ. Κτ. Ῥι. 98, 2, Τ. 

868. Κύτωρον ναχ ερᾶέος 4ετ Βζ8- 
Ρε]ρ]αίζ γοη Βίπορθ ππᾶ Σήσαμος 
Ἀπ ἆθτ Μήπάππςσ ἆθθ ΡατίπεηΙοΒ 
αρᾶίεχ ἀῑε Βατ νου Απιββίτίβ. 

864. κλυτά παντ]1ο]ις, εἰπαίεμει» 
465 Βεϊποτί: ὦ 9804. 

8ὔ6. Κρῶμνα, 488 ϱρᾶίοτο ! Απιαβίτίβ ι 
Ἰη Ῥαρλ]αροπίε. --- Ερυθῖνοι, 6ἶπθ 
Βύαά{, ἀῑε γοη ἆει τοῦεπ Ἐγάς 1118 
Ναπιθη Παῦ. Ύρ]. σα 641. 

. 
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αὐτὰρ ἁλιζώνων Ὁδίος καὶ ᾿Ἐπίστροφος ἦρχον 
τηλόθεν ἐξ ᾽άλύβης, ὕθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. 

Μυσῶν δὲ Ἄρόμις ἦρχε καὶ Ἔννομος οἰωνιστής. 
ἀλλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσσατο κῆρα µέλαιναν, 
ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος «4ἰακίδαο 860 
9 α ο 5» / κι 
ἐν ποταμῶ., Ο8ι περ Τρῶας κεραιξε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὐ Φρύγας ἠγε καὶ ᾿4σκάνιος θεοδιδῆς 
τηλ᾽ ἐξ ᾿άσκανίης' µέμασαν ὃδ᾽ ὑσμῖνι μάχεσθαι. 

Ἰήήοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ άντιφος ἡγησάσθην, 
υἷε Ταλαιμένεος, τὼ Γυγαίη τέκε Λίμνη, 5806 

οἳ καὶ Ἰήονας ἦγον ὑπὸ Τμώλω γεγαῶτας. 
ἹΝάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, 

856. Ὑσ. 617. ἁλιζώνες, ητχ ηΟςΠ 
Έ 99, Ἰεϊίδεη αρᾶίετ Χάλυβες ἴπα 
Οκΐέοι τοι Ῥοπίοβ, ποταιξ Β6ΠοΠ 
᾽λύβη Ἠϊπνγεϊεῦ. --- Ὁδίος Γ4]110 ἀατο] 
Αραππεπιποη ΤΕ) 99. --- Ἐπίστροφος 
παχ Ἠ16χ, 

Β67. Αλύβη π]ῖτᾶ παχ ἵπ ἆθτ Βασο 
αἱ Ῥ]Ὀετοτῦ σοτὔἨπηῦ, ἨΝαοἩ αη- 
ἄθιω 16 Ἄλυβες ἆει ἄ]ίετο Ναπιο 
{ᾷτ Χάλυβες. 
"868, ἸΠυσοί ποππῦεη δεΏ]ο] τοπι 
Άβθροςβ παοα Βηγπίεη σα, 8ἱ8 
ποῖβοπθ Βαπάθβρεποβεεη αποη ἅ 
450. Ἐ 619. 6 918. Απάθτο Μγεετ 
αἶπά ἀἱς ἔπταξιεοποη Ν δ. -- Χρό- 
µις, ἀετ Ῥ 318. 494. ὅδ4 Χρομίος 
Ἠοι[ςς, 

869. οὖν τας Ναολάτπεἰκς νο 
οἰωνοῖσιν, ταῖῦ Βεσαρ αα[ ἀαάς νοι- 
Ἠοισε]ιεπάθ οἰωνιστής: τα Ε 150. 
-- οἰωνοῖσιν "ἀπτοιη ΥΝαιγκεϊο]ιεπ” 
Ώπβ ἄθπι Ψορε]ῆασ: 7α ΛΜ 948 τππὰ 
4 508. Ναομαμπιαπς Ὀαει Υετρ. ΑεΠ. 
Ίκ 508, Ζαπι εάαπκεη νρ]. 882 {. 
8785.. 

861. ἐν ποταμῷ πῖο 876, νο. ὅ 
90 --.56, πο ἀἳθ Ναπιθη ἀοτ ϐ9- 
ἐδίοίου πὶολμέ αι{σεζᾶΏ]]6 αἶπά. ὅθι 
περ πο ΘΏΌΘἩΏ, ποβε]Ώ5ῦ. 

862. Φόρχυς αχβο]λεϊιπς νιοάετ Ε 
218. πο 6 ἆπτον Αἷαβ Ε]]5 Ρ 915. 
-- Φρύγες (π ἆθπι αρᾶίετη (τοίβ- 
Ῥητγρίαεη) απ Ἐ]πεεο Βαησατίος: ΙΓ 
151. Π Ττι9:; ρετϊηπιρ 8ἱ8 Τοβε8θ- 
ἠατηπαθ]πάᾳ Μάπποτ: 1186. Κ4δΙ: 
Ἠαίζεη ἵπ 1Ἡτετη Ταπᾶς τοῖσ]ο ἸλΓεἴπ- 
Ῥβαησπηρεν: 1Γ184, πας ἆεπ Έτοθτα 
Ἰπ Ἠαπάο]ενετοίπά παρ: Σ291 1, -- 

᾽σκάνιος, νειβεπΙθᾶεπ τοι ἆθπι 
σ]εϊοππαπιῖσεη Ν Ττ9θδ, ἀ4ετ ερᾶθετ 
Ἀπ]καπη. 

808. ᾽σκανία 8Π 6ἴΠΕΠΙ 5]ε1οίι- 
παπιΊσεη Ἀεθ. --- μέμασαν δὲ κτἒ., 
πῖθ ϐ 66. Ν 156. -- ὑσμῖνι ]οκοα]ετ 
Ταΐϊν πψία ϐ 66. 

864. Ἰήήονες, βρᾶζει Ἰπάει 5ε- 
παππῦ, Ῥοπομπίαι εἶπ 6Ώ]Ιοπες 
Τιαπᾶ: Γ 401. Σ 991, ΨΑΙΘΠ 10886- 
σετήρίεί: Κ 451, εἰωπᾶθη πηξ ἆθιι 
Έτοθτη 1η Ἡαπάθ]ατεγκείιτ: ὅ 2999: 
1Ἠχο Έταπεη πατεη Ἰπ ἆε; Ρατρας- 
{ἈχΏογθί ϱΓ{ΑἨΤΕΠ: 4141. ---ΙΠέσθλης 
εγβομαῖπὲ π]εάετ Ῥ 916. ᾿ἄντιφος, 
πχ Ἠϊθ6γ. Άὖετ Ύ 885 Π. πητὰ αἵη 
οπάθτεν ΕὔἨτετ ἄετ Μᾶοπεσ, ΤρΠΙ- 
ποπ, γοηπ ΑοΠί]]εας σεἰοῦεῖ; απο 
Ἐ, 48 πιτὰ οἵπ Μᾶοπετ Φαΐστος 818 
Ταχπο εγψᾶληϊ. -- ἠγησάσθην: 7α 
620. 

866. Γυγαίη Λίμνη, ΠἈπη]ΙοἨ αἷθ 
Ἄγπιρμε ἆες Ῥθθ8, 6 νύμφη νηίς 
7 20. 5 444. Ύ:98ά. Α]ἱο ἀϊθεο Βεῖ- 
ϱρῖε]ο ρεηὂτεη ἆθπι νοτάετη ΚΙείη- 
ΩΑἴεπ απ, ἆαβ αἱς ΠμεὈΠπρβεΙίζ ἆατ 
Νγπιρμεη σ]]{. Ὄρεν ἀῑο Ίαρφε 468 
γσᾶϊεοπεη θες νε]. Υ 991 Ε. Ἠο- 
τος. 1 98. [Αππαπρ.] αἱ 

866. καί "απομ”, ἀῑε ἸὈλετείη- 
ΒΩΠΙΠΙΙΏΡ τας 864 Ῥεπεϊομπεπά: Ζα 
4 249. 

86Τ. Νάστης απᾷ βεῖπ Βταάοι ᾱ4μ- 
φίµαχος απὰ ἀετεπ Ὑαΐογ ἸΝομίων 
(811) Κοπιπιθη πἩσ Ἠῖεχ νοτ. --- βαρ- 
βαρόφωνος τα Ἠβ{Ιπιπιῖσ, Ὀο21εηί 
β1ομ απ{ ἀἱο Ηθτίο απὰ Ἠαιλεῖς 
τετ Μπαπάατε, πο ἀγριόφωνος 3’ 
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οἳ Μίλητον ἔχον Φδιρῶν 

Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα: 

τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾽άμφίμαχος καὶ Νάστης ἠγησάσθην, 
Νάστης ᾽άμφίμαχός τε. Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, 
ὃς καὶ χρυσὺν ἔχων πολεμόνδ᾽ 
νήπιος, οὐδέ τί οἳ τό γ᾿᾽ ἐπήρκεσε Λυγρὸν ὄλεθρον, 

ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος «4ἰακίδαο 

ἐν ποταμῶ. χρυσὸν δ᾽ ᾽άχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. 
Σαρπηδὼν δ᾽ ἠρχεν 4υκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων 

τηλόθεν ἐκ 4υκίης. Ἀάνθου ἄπο δινγεντος. 

“ἀλλ 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

τ᾽ ὄρος ἀκριτόφυλλον 

, ας / 
ἴεν ἠὐτε κουρη. 
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« 

ΙΔΙΑΔΟΣ 1’. 

συ 

0ρκοι. τειχοσκοπία. Πάριδος καὶ Μενελάου 

μονομαχία. ή 

ο ” 

αὐτὰρ ἐπεὶ κόσµηθεν ἅμ 

994. Ὄας ὙΓοτί βάρβαρος {τν «Νιολί- 
Ἰε]]οπα, Ἐτεπιάετ” Κεππί Ἠοπιθγ 
π]ομῦ. ΎβΙ. Έπασγά. 1 5. [ΑπΗ.] 

868. Φθιρῶν ὄρος, πε]ο]πει Ναπιθ 
τοη ἆθπ Ἐἰοπίοηραρίεη ἨεγγὔἨτεη 
βο]]. ἀεαπίεηπ εἶπίσο αιαξ ἀεηπ Βετς 
Τ,Αἴπαο8, απάθχο ααξ ἆθπ ἄτίοῃ. 

871. Νάστης ᾽Αμφ., ἀῑε ὙΝοσίβίε]- 
Ίπησ (σα 810) ψ]ε Ιηπ 888 σα 887. 

819. ὃς απέ ἄῑε Ἠαπρίρεγδοη ΛΝά- 
στης (867. 871) Ῥε2ᾶσ]ομ. Ἐτ. Ὀι. 
58, ὃ, ὃ. -- καί απο», Ῥοσε]ο]μπεῖ 
ἀΐθ Ἰνοτοϊπεππηππς τηῖό ἀγλαὸν 
τέκνον: Τα 4 949. --- χρυσὸν ἔχων 
ται 6ο]άβδβομπιασκ) νο οἶπ 
εἴί]εε Μάάσπεν: νσΙ. Ρ 65 απᾷ ἆθπ 
Τοι]εξζεηβομπιποκ Σ 401, βοχπν]θ ἀῑθ 
χρυσέη ᾽Αφροδίτη ππᾶ ϐ 48. Ν 26. 

815. Ὑρ]. Ζ 16. νήπιο “ἆ6χ 
Ῥοαί]πδτ{ο”, πε βἴεπεπάο Ῥτᾶάικαί 
νοη ἀαπεῃ, ἀῑεθ ἵπ Ἠγαϊπ απὰ Τᾶτ- 
βεΏιηπσ Ῥοίαηρεη βἱεΆ αἩπιηρβ]οῬ 
1η εἴπας 6Ιπίαββδεη, πας 7 1ἨΓΘΠΙ 
γετάετρεη απββεοη]ᾶσί. Έβθεηπεο ἄε- 
πιεις Ὠαϊί Ὑεχσ. Αεπ. Ι 590. ΙΣ 
πο8. Ίμπομῃ. Υ 998, -- οὐδέ 1π Ὦθ- 
βτὔπάεπάετι Ἀϊηπε. Ἰθεσεπ ἆἄεβ 
6εἀαπκεπβ νσ]. Υ 296. 

8Τ4. --- 900. 
876. Σαρπηδών, 4εν {αρέργβίθ 

1γεµόνεσσιν ἕκαστοι,. 

Ἐὔ]τοχ ἄθτ Βιαπάθβσεποββεη ππᾶ ἆθγ 
7υνδἱζο ηπο] Ἠο]κίοτ. 

ΑΤΤ. Ξώνθον, που] Ε 4Τ9. Μ 3198 
εγφᾶληό, νοπι {ΓοΙΒΟΠΘΠ Ῥκαπιαπᾶθε ᾗ 
2α ππίρχβο]οἰάθη: Ί τ4. -- ἄπο: 
4ἱε6 2π1βεπθη Ἀοππεη απά Αά]εκῶν 
1π ἀετ ΜΙο αἰεπεπάς Ῥτβροβί{ίοἨ. 
νηχὰ ΠΒ ΑτιβίατοἩμ απαςυτορη]1οτῦ, 
πιΘηη 4.5 Ἀοππεη νοταπβσεμῖ, Ἐτ. 
Ρι. 68, 4, δ. 

1 { 
Φἰαδέ ἆθθ παοἩ Ζ6ιθ Υοταπβία]- 

ἴπηρ τα ΖΨεἴζοη Ώπολμο σα οτπατίθη- 
46η αἱ]ρεπιεῖπεη Καπιρίες Το]σίέ ζα- 
πᾶολδί εἶη Ζναϊκαπιρί ᾳνΙβοηθη 
Ῥατῖβ ππᾶ Μεπε]αοβ, πε]ομος 
ἆθπα ϱαησεη ΚτΙερε εἴπ Επάρ πια. 
δο]].. πι Ἡρτίπεα Ίεπεη τὶ 1πι 
ἀπιίθη 6θραηρθ ἀἱε {ποῖροπεη Ὑθυ- 
Ἠᾶ]μηϊββοθ πᾶ]μθτ ΧΘΠπΠΕΠ, π]ε 
ΖΥο1ίθηπ ἀῑο στίθοΒΙκεµεη. 

Υ. 1--πθ. ας Απονοι Ὀοίάον 
Ἠεεγε. Ῥαγίς αωεὶσ]ιέ δεί ἨΗεπε]αοδ' 
Απιζῄίσι; εγβο]νγοσ]εν ζιγσ], εγυἰείεί 
αἶο]ι αὐεγ αι Πε]ίογβ Ἰιόηιοιάο 
γονιυὔτ[ε σι Ζιυεκαπιρί πι Με- 
πεῖαο πι ΠΗεῖεμα. 

1. Ὀουγ Ύοχβ πεῖει 2ατᾶοκ απα{ Α. 
4τ6 απᾶ 816. -- ἕκαστοι ἀῑο εἶΠ- 
Ζε]πεη ΑΡεῆαπσεη Ῥεϊάετ Ἠθετα. 

΄ 
πμ] 

πώ δώ το 



8δ. ΤΑΙΑΔΟΣ: Γ. 

Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ ἐνοπῇ τ᾽ ἴσαν Όρνιθες ὥς, 
νά λ ΄ ῃ 2 / / 
ἠύτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρὀ, 
αἵ τ᾽ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον, 
κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ᾽ ᾿Ώκεανοῖο ῥοάων, ὅ 

ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι' 
ἠέριαι δ᾽ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται" 
οἳ ὃδ᾽ ἄρ) ἴσαν σιγῇ µένεα πνείοντες ᾽άχαιού, 
ἐν θυμῷῶ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. 

εὐτ᾽ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην, 10 
ποιµέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω᾽ 
τόσσον τίς τ᾽ ἐπὶ Λεύσσει, ὅσον τ᾽ ἐπὶ λᾶαν ἴησιν' 
ὧς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὤρνυτ᾽ ἀελλὴς 
ἐρχομένων' µάλα ὃδ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 

9. Τρῶες: χοες απᾶᾷ Ῥππάεβρε- 
Ὢοβδεῃ. -- κλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τε πιῖῖ 
6ο6εοΏσεῖ ππὰ τί: εἴπ Βεστῖβ 
πδοάτασκβνσο]] ἀπτοα ππεῖ ΑΥΠΟ- 
Ώππιο ἈΝοπιίπα Ὀεσειομπεί: υ 208. 
267.  25π. 4 492. Β 9δ9. Τ’ 242. 
--- ὄρνιθες ὥς π]τὰ σ]εῖοὰ πγεῖδετ 
ἀαπτο]λ οἶπ ΙπάΙνιάπε]]ες Βι]ά τοεταή- 
βοπαα]Ιοπί: ζα Β 4900. 

8. ἠύτε περ σεταᾶο π]ε6. -- 
οὐρανόθιπρό απ Ηἰπηπιθ] 'Υοση”» 
Ξ- ποτ ἆἄεπι Ἠϊπιπιε] Ἠϊπ: ἆεπι Βε- 
οῬασ]ίοτ βοπεῖηπο ἆει ΗΙπιπιε] ἨΙῃ- 
ἴοτ ἆθπ Ἱοεπβιεσεπάει ἘταπΙοπεη 
πα βεῖω. Ὑετσ. Αεπ. Χ 264: "ειῦ 
φιθιόις αἰγίδ. 

4. χειμών, πιε [ἰφίᾶως απιµ5 Ὀεῖ 
Ῥετρ. Δεπ. ὉΙ 811. -- φύγον 8ἱ6] 
απξ ἀῑε Ἐ]πολνί Όεσερεηπ Ἠαῦεῃ, αἱ5 
Ζαρνῦσε]. [Απσηρ.] 

δ. ταί γε, ἨΝεάεται{πβῃπηο ἆε8 
Βαρ]εξίο αἵ τε 4. -- ἐπὶ ῥοάων 
σααξ ἀῑο Βτόπιαπσει 4ες 0Κεαπο8 
πα) παοι Βάρη, πο γ 1Τ1. Ε ποθ. 

6. ἀνδράσι Ῥεϊοπί πι εσεπεαῖα 
πα ἄεπ Ὑὔσε]η. --- Πυγμαίοισι, 1Πα 
Βῄάεη. ἆετ Ἐπάβεπαιρε σεᾷασλῦ: 
ἀἴθεο "Εβιβίῆηρε᾽ (τα. ταπβετθ 
«ΏδππιΠπσο) απά "1Ηραετὸ) ντετ- 
ἀθπ πας ἆετ Ὑο]κεββρε 14Πτ]ΙοἩ 
ποη ἆεπ Ἐταπίοπεοη σε(Οἑεί. ἘΙπ 
πηγ[]ο]οαίδομοι Ζαᾳ ἴπι γειρ]εῖο]ε 

 πίο Β τ8θο. τ 6ὄλδ2. -- φόνον 8 
φέρουσαι: υρι. Β 952. ὃ 919. 9 
618, απο ΛΜ 9582. Ρ π5οτ. ζ 208, τοη 
4εχ ἀτοπεπάεπ ΑΡεἰςΏῦ. 

Ἱ. ἠέριαι: πα 4 49τ τα]. ι 62, 

ηΏπη]ΙοἩ ἄπι Τασε παοἩ 1Ἠτει ΑΠ- 
Καπίῦ, - κακήν, ἆεπ Ῥγοιαᾶθη γεγ- 
ἀεχβ]ςε]μ, ἔριδα προφέρονται Ὀτίη- 
Ρ6η ζ1πι ΥΟΥΦΟἨΘΕΙΗ, ΏΕΡΙΠΠΘΗ 
ἆαεπ Καπιρί τα ζ9ρ. 9210. 4 39. 
[Απβαηρς.] 

Β. οἳ δ᾽ ἄρα, ἄεπι Τρῶες μέν 3 
επἰβρτεσ]επά. --- ἴσαν σιγῇ, ΥΕ. 4 
459 8. Χεπ. Απαῦ. Ι 8, 11. -- μέ- 
νεα πνείοντες: Β Όδθ. 

9. ἐν θυμῶ πας Νασλάταοξ: Ἱ1π- 
ηθτ]1ο]” να]. τ 210: ἆεππ ἀἱθ Ίπι 
Ῥενα[εύεῖη 1πτὸν Τπαἰκταξς θοωνγεῖ- 
σεπάεπ Αομᾶεν πετάει ἆεπ βοΏτεΙεπ- 
ἀεπ ΎΈτοετη σεσεπᾶρετσεβθε]]{. 

10. εὖτε, ποπ δΏπ]Ιο Ζειερατίϊκε], 
Ἠ]ει ππά Τ' 986 νετρ]εϊοπεπᾶε Κοπ- 
Παποη ἵπ ἆθπι ΒΙππ86 τοη ἠύτε 
(8) νε. 

11. οὔ τι φίλην, πγοῖ] ἄετ ΗΙτί ααξ 
ἆαπι ἀεὈίΐτσα βεῖπο Ἠετάε Ὀεῖ ἀ1σ]ι- 
ἴεπι Νερε] π]ομς Ἀδειδεπει, 85ο 
8πο] η] σεηῦτίσ βοπΏὔῦσειπ ΚαπΠ. 
--- νυκτὸς ἀμείνω, πει] Ὀεῖ Ναοί 
4ίο Ἠετάφ εἴπρεβοβ]οββεπ 156: νρ]. 
κ 411 Π, 

19. τόσσον Ιδῦ πε ὅσον τε ΥΟΠ 
ἐπί αὈπᾶπρίσ: νρ]. ν 114. --- τίς τε 
σολῦτε εεεῖῦ Ζπ88πηππεηπ: “Ίχρεπά 
6ἶπογ”. 

15. τῶν νου Ῥεϊάεηπ Ἠεετεη, πε 
οἱ δὲ 156. -- κογίσαλος εἶπ Β8ιῦ- 
βομνα]], ΒίαπΌνΙτοε]. ἀελλής 
(α οορι]ανατι. ΊΝ. «ελ ἵη εἰλέω) 
Ζαβαππππεησετᾶπσί, ἁἆῑσλζ. [Απῃ.] 

14. Ὑσι. Ζα Β π8ῦ 
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οἱ δ᾽ 

8. ΙΑΙΑΔΟΣ; Τ.. 

ὕτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν ᾽ἀλέξανδρος Δεοειδής., 
παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα 
καὶ ξίφος, αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθµένα χαλκῶ 
πάλλων ᾽άργείων προκαλίξετο πάντας ἀρίστους 
ἀντίβιον µαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηιοτητι. 20 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόήσεν ἀρηίφιλος Μενέλαος 
ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα, 
ὥς τε Λέων ἐχάρη μεγάλω ἐπὶ σώματι κύρσας, 
εὗρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἷγα, 
πεινάων΄ 

16. Επ ΕΟΥΠΙΘΙνΕΤΕ, ἀ4θχ 1π εησεπι 
Απεομ]αίς απ ἆάῑβ αππιίθε]ραχ Ὑος- 
πετρεμεπάο ἆεπ ΕΙπσε]καπιρί 
Ζνείεχ Βἰτεϊτεν αἰπ]είδεί. --- σχδ- 
δὸν ἦσαν "8ἱ16Ἠ π8Θ Ῥοίαπά επ”: 
τα 4 416. -- ἐπ) ἀλλήλοισιν 7α 
ἰόντες, ἵπ Τεἰπά]Ιοπεπα Ῥίππε, πίθ 
Π 490. [Απ]μαηρ.] 

16. Ίρωσίν ππίετ ἄεηπ Ττοετη. 
--- προµάχιζεν βρϊε]ῖε ἆεῃπ Ύος- 
κἈπαρίατ. Ρατ 1 ηᾶς] ἀετ 0Ἠ8- 
τακ{ετ]οθῖ]ς Ἡοπιοεχβ 46χ γοτκὂτρετίθ 
Τ,θϊολ{βίππ. --- Δεοειδής γοπ ἆεχ 
ἄα[δοτ]σπεη Βομδπλ]εϊς: 99. 448. ὅδ 
παπά β δ. 

1Π. παρδαλέην, 
τόξα: Ζα 4 46. 

18. Ὑρ]. 4 49. αὐτάρ απάτεί- 
βο1ζ5, αΌοτ 8αςσοἩ, Περῦ δοῦρε 
πηβολάτᾶςκ]σπει ἨθχγνοΥ, πυοαῖι] ἀῑθ 
Ώρθετε εἰσεπί]οὮ π]ομί Ζα ἀετ εΌεπ 
Ῥεεομχίιερεπεη Ἠήείαπς 465 ΒῬορει- 
βομιίπεη βεΏὂτεη. Απάθειο αὐτὰρ 
ὁ. -- δοῦρε δύω, ἵπ Ἰεᾷε; Ἠαπὰ 
οἵπεη: 4298. ὦ 145. α 2566. µ 228. 
σθτπ. χ 101. --κεκορυθμένα χαλκῷ 
πας Ἐν Ῥολμοε]πιί, σεσΙρ{ε]ί, 
ταῖς οΊθτπει Βρίϊσθ Υ6ΙΡεΠεη,. [Δη- 

τσ]. Κ 29. -- 

παης.] 
19. πάλλων, ἆεπι ἔχων 1Τ ρατα]]εΙ 

ρεβεεῖζζ. --- προκαλίζετο {οτάετίε 
“σεσθηρίο]μ πετα αβ”, ἀπτομ βεῖπθ 
Ῥταμ]ετίβοπο Ηαιίαπς, πΙοπῦ ἀπτοἨ 
ἨΠοτίο να]. 22. Κτ. Ρι. ὅ», 10, 2. 
Γαπαῖς Κεμτο ἀῑο Ῥοετίοάε 7Ζα Υ. 16 
Ζατᾶο], Ίπάεπι ἆα8β προμάχιζεν Ἠϊθτ 
ηΏΠετ ετ]θα{ετῖ ψ]τᾶ. Ζα ἄετ Ώορβγρε]- 
Ῥεσίεπαηρ ἀετ Ῥατιοῖιρία Ζα Ὠείάετπ 
Ἡπιαρίνετρεη Ζα Θ 946. Ῥατῖ υπἆ 
Μεπε]αοβ αὖθεχ νετάεη Ἰαθτρί αἱβ 

/ / / Π κ 2 

µάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὺν  κὔ 

(μᾶᾷσ νοτρεβζ]μτί, πσεῖ] Ῥειᾶς ἆἀἱθ 
οτείο Ότβαοπεο ἆθεθ ϱ8ηπεη Κτίορθβ 
Ρεπθβεη Αἶπά. Βίο Βομί]άεταπᾳ 
46 Ῥείάοηπ («ορποτ πηγα Ὦθβοπάθτβ 
4πτομ ἆ4επ Κοπίταρε 1Ἠτος Οµαχα]ς- 
ἴθτο νΙγ]ρατη. 

20 -- Η 40. µαχέσασθαι Τη, 
Αοχ. ἆοπ Καπιρξ Ῥθρίηπεα, οι ξ- 
ΏΘΏΠΙΘΠ, 

91. δέ, ἆθπα μέν 16 οπίβρτοσ]μεπά, 
--. ἀρηίφιλος νοιζαρββψοίθε ἆθτα 
Μεπε]αοε Ῥεϊπε]οσίθς Βεϊποτῦ, βοπβῦ 
βε]ίεη, 

99. μακρὰ βιβάντα, 4.8 ἐρχόμενον 
πιοᾷα] Ῥοδρπηπιεπᾶ: τηῖῦ στο/[βθπ: 
Βοβμτ]θίοη, Πεν αἱς Ζοίεπεηπ αε]ς- 
Ὠετίοη Μιίθβ. σσ. Αοαπ. Χ ὅτα 
ἴοψιφε ογαάϊσπέεπι. [Απμαηρ.] 

25. ὥς τε Λέων ἐχάρη: ἀετ ΝαςΙ- 
ρα Ὀδριππό πας οἴπεπι (]θ6Ιο]ιπῖβ 
εἰς ηθπεπι Ὑοτάριβαί”, ἆθπι ἆοτ 
εἰρεηῦ]ίομο Νασμβα ο {οἱρύ. Ὀος 
σποπΙβοΠθ Αοχὶἰβ ἐχάρη οπ{]ιἉ] 
ἄθι Ὑετρ]ειοπαπαβραπ]έ, ἆοομ 196 
ΒοΏ πεινώων ἀπποἩ ἀῑο ΒΜε]Ίαηᾳ 
αἱ9 Ῥεδειίδαπι ἈεχγοτρθποῦεΠ, ἆθπι 
28 φάτο γὰρ τίσασθαι οπθβρτίοΒᾶ, 
41ο Ἐτειάο ἄθου ἀἱο ἵπ Απββίοβῦ 
ροβίε]]ζε Βείγιοάϊραπςσ αἶπαι 1εάε-. 
βοπα{ε]Ίομεπ Βερ]ετᾶθ. --- ἐπὶ σώ- 
µατι ἃαπά οἶπ εῬεη Ῥαί εἶπετ σα 
(26) ετ]εσίες παπά γετοπᾶεῦες Ἠψ1]ά: 
σῶμα Ὀθὶί Ἠοπιετ πατ γΥοη’ οἴποπι 
ἴοῦε” Κδγρογ. 

94. Ὑσ]. Ο2ΠΙ. εὗρών 1πάθπι 6Ἡ. 
{απάᾶ, ετ]Ἀπεετῦν κύρσας αΡΡΟΒΙΑΥ. 

26. ᾽μάλα πα πατεσθίει πε ᾧῷ 24, 
“ο1θτ1ρ᾽ ϱοΏπβύ ος Ἠπαρ. --- 
γάρ τε Ῥερτϊπάεῦ πεινάων. -- εἴ 
περ ἄν: τα Β ὅ9τπ. -- αὐτόν: λα 

κ 

- 
“π 



ἀ 
9. ΙΛΙΑΔΟΣ; ΤΟ, 101 

σεύωνται ταχέες τε κύνες Δαλεροί τ᾽ αἰξηοί' 
ὥς ἐχάρη Μενέλαος ᾿ἀλέξανδρον θεοειδέα 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδών' φάτο γὰρ τίσασθαι ἀλείτην. 

ώς ας κ-ᾱ ᾱ. ο λ / 5 . 
αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶξε. 

τὸν ὃδ᾽ ὡς οὖν ἐνόήσεν ᾽4λέξανδρος θεοειδὴς 80 
ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον Μτορ, 

ἑτάρων εἰς ἂψ δ᾽ ἔθνος ἐχάξετο κῆρ) ἀλεείνων. 
ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδῶν παλίνορσος ἀπέστη 
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα, 
ἂψ δ᾽ ἀνεχώρησεν, ὠχρός τέ µιν εἷλε παρειάς., 86 
ὡς αὖτις καθ᾽ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων | 
δείσας ᾽άτρέος υἱὸν ᾽άλέξανδρος Δεοειδής. 

τὸν ὃ᾽ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν᾿ 
.4ύσπαρι εἶδος ἄριστε, γυναιμανὲς ἠπεροπευτά, 
αἴθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι ἄγαμός τ) ἀπολέσθαι 340 

βε]0ς6, ἴπι εσθπβαίΖ ζα ἀεπι τοῦ 
μπι ετ]ασίεη ἸΝ1]ά. 

26. Ὀπψεῖίος ΗεπΙβζΙοὮ - Ρ 285. 

98, Ζποϊζθ ἨΠοειη]Ιβ{ΙοἩ -- υ 191. 
τίσασθαι βοξοτῦ Σα αἰταίθη: ἀετ 
ΤωβπΙν ἆε; Αοτὶβίβ τοπι Ζ1Υ6ί- 
α1ο]ι{]ιοεα αιπατιείεη Ἠιπίτείεηυ ἄεν 
Ἠαππά]αηπσ. Απάςετο τίσεσθαι. Υ6]. 
18 119. 966. Χ 985. ι 497, αποι ΑΛ 

667, 668. --- ἀλείτην ἆθπ Ἐτον]ετ. 

[Απλαπρ.] 
29 -- ἄ 419. Ἡ 494. 7 105. 4 

911. ΕΙ. ΝΤ49. Π 426, 4ει Ὑετβ- 
βεΏ]π{ίς αποἈ Ἐ 111. Π Ττδδ. τόδ. 6 
409. ὄχεα, του Ἡ. «-εχ-- Ιαΐ. υε]ι-ο, 
ηνχ πω Ῥ]πτα], πταῖξ ΈΒεζασ απ{έ ἆῑθ 
6Ίππε]πεπ Το6ΐἱθ. Ῥατίς πα 8οΏοῦ 
τα Ευ[ς: 92 

90 -- ( 5εΙ. 

31, κπατεπλήγη Ἱπατάο ϱΥ 6χ- 
βος ἄδίοτς” π]οΏί 8π8Β ΑΠΡΕΡΟΥΠΟΘΣΥ 
Ἐεϊσ]ιαῖξ, βοπάετη ἀαδ Ὀῦ86 (16 πψγΙΘΒΕἨ 
χαπρίς 1ηπα Ὀεῖπα ΑπΏΗΟΚ ἆθβ Με- 
πθ]αος ἆῑο6 Βθεοππεπλεῖν απά ἆεῃ 
Μαϊ. -- ἦτορο Αοειραᾶν. Ἐν. Ὀἱ. 
δο, 4. 

95 -- α 586. Ν 506. ὔ96. 648. 
3408. Π 817, ππᾶ Ὁϊς ἐχάζετο πος]Ἡ 
Ν 1656. 688. 

88δ. ὡς ὃδ᾽ ὅτε οἴιπα μα π1θ 
εἶππια]. Ὄει Ιπάϊκαίῖν ἀ4εΒ ρηοπηῖ- 
βοἸθη Αοτὶίβ, πο 4 2Ττ6. 6 902. 

4 558. Π 828. ε 488. Ἐν. Ὀ]. ὅδ, 
10, 5 απάἆ 8. --- τίς τε, πο 13. --- 
παλίνορσος ἀπέστη σατῆοκ{α}Ἠ- 
τοπὰ ψοαρυτι σε, επίεει 2ατῇςσκ- 
{λλμτο. ΝαοπαἨπιπης Ῥεί Ὑεχρ. Δεῃ. 
Π 5τ9 

84 Ἐνεῦες Ἠεπιϊκθῖολἃ -- 4 8Ττ. Ξ 
9897. Π 684. τθθ, 2ηοῖΐος --- Ἐ δ06. 
ὑπό τα ἔλλαβε "᾿απίςπ» ἵπ Βεζας 
απαξ ἀῑο Κπῖθ. 

96. Επρίος Ηεπαϊβί]οα -- Ρ τ29. 
86. καθ΄ ὅμιλον ἵπ 4ἱε Μεηρε. 

-- ἀγερώχων Ἱαπιρ{πι α(1ρ. 
988 -- 2 555. 
99 -- Ν πθθ. «ἀύσπαρις εἵη 4ε- 

ἰθγπηήπα άνθος Οοπιροβίέαπα, βἴᾶτ]κθγ 
αἱ ππδες "Ὀπο]ποκερασίς”, εὔνῶ 
Ῥομαπάρατ]ς: νο]. δύσµητερ ψ 
9π. --- εἶδος ἄριστε, η εσεηεαῖς 
Ζα ἀύὐύσπαρι, π1θ Ἀμη]ΙοἩ 46. Ρ 149. 
Έ τβτ, νοάπτοεη ἀῑερ ἀπ Ἀπ 81ο] 
οπμαίέοπο Αποετκεπππησ Ζαπι 0Υ- 
πατε νητἁ. Ὑρι. τα ΤΠ 11. 

40. Ὠϊεβθχ ἨΓαπβδοἩ ϱ{ολῦ ἴπι εης- 
βίοπ Ζαβαπιππεηῃαπς πηής 4επ 1εῦσ- 
ἴεη ἶπ ἆ4ετ Απτεᾶε 959 οπίπα]ίθηθη 
γοτπὔτίεη. ἄγονος ομπό ΝασοἨ- 
Κοππιοπ) απᾶ ἄγαμος σπηπνοι- 
πι 102: σφοαῖ πι αΠεκίνο]εη 
Ἠ/απβοπθ αρτ]οιποτ{]1οἸ νοι- 
Ῥαπάςπε Βθστίῇο, οὐΏσ]είοιν Ῥατῖβ 
πη8οἩἈ ὃ 195 Β. νοη Ηειεπα ἸΚεῖπθ 
Κιπάετ Ἠπίίο, Ὑσ]. Ι 4556 {. 

΄ 
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καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν 

ἢ οὕτω Λλώβην τ᾽ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. 
{ που καγχαλόωσι κάρη κοµόωντες ᾽ἀχαιοί, 
φώντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν 
εἶδος ἔπ᾽. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή. 
ἡ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν 
πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 

9. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. 

4ὔ 

μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ) ἐυειδέ ἀνῆγες 

πατρί τε σῶ μέγα πῆμα πύληί τε παντί τε δήµω, 60. 

] 

η 
2 2 , , Δ .] ” Π ἡ 

ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρών αἰχμητάων, : 
φ 

Ἰ 
. δυσµενέσιν μὲν χάρµα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῶ; ς 

οὐκ ἂν δὴ µείνειας ἀρηίφιλον Μενέλαον: ι 

41 -- λ 868. υ 916. καί τα τό: 
φεῖ Ίιου, απῖ ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσθαι 
Ζα Ῥομίθ]ιοι. γε]. α 890. --- ἦεν 
ης κέ ΟοπάΙΠοπαΠς ἆετ «περεῃ- 
νιαχὸ, ΆΌθειτ κέ βουλοίμην Ῥοΐεη- 
μα]18. 

45. λώβη 1π Κοπ]κτεῦ ρεγεῦπ]1ο]νοπα 
ΒΙΠΠΕ: 61η βολαπαά[]αο]ς πε ἶα- 
ῦες οἆετ ϱργοῦτιωι: τα Β 985. -- 

: ὑπόψιος ἄλλων Ἀὃθι ΔΏσθβΘἨΘΏ νοη 
πάθη, 6ἶπ εσεηκίαπά ἆοτ 
γεταολπίαπς Ὀεἱ απάἀάθΘτεῃ, [Αη- 
Ἠαηρ.] 

44. φάντες: Ῥραχθῖς, ἱπιρεχ[εοίᾶ, σα 
Έ 689. τ 2ὔ8, 516 ἀ1αε ᾳ]ααὈίθη. 
--- ἀριστῆα Ὀϊς ἔμμεναι αἶπ Ἠοα]ά 
β6ἱ γοτκάπιρίον, 

45. ἔπι ψὶο 4 ὔ156 εἴαῖί ἔπεστι 
αῑτ Ῥεϊποληθ. -- ἀλλ οὖκ ἔστι 
μτὲ.: ἀατ ἄθρεηβαῖΐσ ζᾳ φάντες αἵ- 
{οτάετίο εἰσεη{]]οα αἵπ Ὑατραπι ἀθβ 
Ἐτκθαηπηςθηβα, οΏθπ{α]]5 Ίπι Ῥατίο., 
βἰαῦῦ ἆθββεπ βείσό Ἠεκίου νοη ϱεῖ- 
πετ Ῥίαπάριπκό ααβ πηπα(τε]ατ 
4ἱ6 ΤΠαϊβασπο κε]ωβῦ. Απ]ῖο]ιες 
σα Θ 861. 45959». Ο 4971. ὃ 194. --- 
βίη Ἱκταβι” σαπι Αποτη, ἁλκή 
ἑρίᾶτκα) Ζαν ἄεσεηπεΗν. -- φρὲ- 
σίν, Ἰοκα]. [Απλαπα.] 
46. τοιόςδε παῖς Ἠϊηπγεϊβεπάσπι δε, 

ἐών, ᾱ. 1. 18 εἴπ εοἶεμει Εοεὶσ]ηρ. 
Βίππ ἄοτ Έχαρο: πῖε Ἠαβί απ πασ 
815 εἶπ βοἶομετ Ῥεϊρ]ηπο ἆοπ Μιιῦ 
σε]αρῦ ἀῑδ Ῥεῖ ἀἄεπι Βαιῦρο ἆθτ 
Ἠε]επα ἀτοπεπᾶςα (θ[αητεπ 7α 
ἠρεγνϊπάεη. 

4Ππ. ἐπιπλώσας απᾶᾷ μιχθείς {ο]σεπ 
αυξ εἰπαπάετ, αΌθεχ ἀγείρας 186 αἱ5 

κ γοτγηθτσεμεπάθ Ηαπά]απσ ἆθπῃ ΘΓβἴΘΠ. 
ῬατζιοΙρίαπα αροτάΙπ]ενέ, Ὑμ]. Μ86. 3 

48. ἀλλοδαποῖσι βαὈβίαηζΙν1ετζθΒ 
Μαβου]ίπαιη. --- ἀνῆγες Ῥταο]λ{ορὃ 
πθται{” παοἩ Ττοῖα. ἳ 

49. ἀπίης εη]θρ6πθιη, γψίθ. 
4 2Τ0. --- νυόν "ἀϊε Βολγγᾶρσθτ]η” 
4ε5 ΑσαπΙΘΙΙΠΟΣ, ἁα[ῖν ἆάπν {Ντ 
ἄεπ θά απ]τοι πυθβοπΜ]1ο]1θ ἀνδρῶν. 
αἰχμητάων: ἆἀετ ΕΒ]ατα] γθια]]ρθ- 
πιθῖπθιο ἆεπ ὈῬοζϊσ]ίοποηῃ Βεστίβ. 
απά ρ]εὈί ἀαάπτοη ἆσπι ἀεάαηκοαι. 
οἴποη ριῶ[δοτα Νποπάναο]ς, τεὰ 
ΒΡ 950. Ι 926. Τ:' 106. 

60. Υβι. 6) τοθ. πῆμα π1πι σα 
ἩθΙ]: ἀἶεδετ Αεοιθων απά ἀἱο 
Ζν;6ῖ {ο]σεπάςη βΙπὰ 6ἶπα ΑΡρΡροβῖξίοπ. 
Ζαπι ΡΑΠπΕη Υογπεχσεµεπάεη Φαΐπθ, 
4ᾳ5 Εγρεοπῖε ἆθτ Παπά αηρ υεπείοἩ- 
πθπᾶ: ΥΡ]. ἕ 184. -- δήµω ἀ στα. 
Ίιηπά ο πηῖξ Β6ἶΠ6η ΒΘΊΤΟΊΠΘΥΗ, πα 
(εσαηεαίζ ἀοτ Ῥέαάῦ, --- Α]]Πθτα ο. 
θα{ π. 

δ1. δυσµενέσιν πτὲ. ΟΠΙαβπηβ. -α 
κατηφείην σαχ Βεκολᾶπιαηρ. 

6. οὖκ ἂν δὴ µείνειας: σα Ε 93. 
ζ στ, Ἠϊεν πι ΒΙΠΠθΘ 6ἴπθγ θποτρῖ- 
βοµθι, αὖΏετ ϱασκαβάβομθη Αιζοχᾶθ- 
ταησ: σα]]1δί ἀπ ἆεπη π]ομ{ἆάςθπ 
Μ. Ῥεδίεμεη, 5ο Ώ6βίεμο ἀοσμ. 
Ώ]εεε Ἐγασοε εἶσ]ιέ αὖος ἴπα επρείθ 
Ζαςαιππιοπ μάπα η] ἆεχ ΥοΥΠεχρθ- 
Ἠεπάεη παπα πιτᾶ παππεη(]]ο] ἆατο 
60 Ε. νοτΏετεϊίθί: Παρί ἆπ ἆεπ Μ 
σε]αρί ἀπτο]ὶ ἀῑοε Επυήμναπρ ἆθς 
Ἠε]επα, 5ο νΙε] Ὀπσ]ῆοὶς ἄθεν ἀεῖῃ 
γαἰετ]απά Ζα Ὀτίησθη, 8ο Ἠαῦθ ἀοομ 
3πς 4επ Μα... ἵ 
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γνοίης χ᾿, οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν. 

οὐκ ἄν τοι χραίσµῃ κίθαρις τά τε δῶρ᾽ ᾽άφροδίτης, 
ἤ τε κόμη τό τε εἶδος, Ὅτ ἓν κονίῃσι µιγείης. 
ἀλλὰ µάλα Τρῶες δειδήµονες' ἦ τέ κεν ἤδη 
λΛάινον ἔδσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ, ὅσσα ἔοργας.' 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾽ἄλέξανδρος Δεοειδής᾽ 

σ6 

»"Έκτορ, ἔπεί µε κατ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ) ὑπὲρ αἶσαν, 
αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρής. 60 
α Ἅ κ Δ Δ ς ” 2 / σα ./ / 

ος τ᾽ εἶσιν διὰ δουρος ὑπ ἀάνερος, ος ῥά τε τέχνη 

νήιον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ᾽ ἀνδρὸς ἐρωήν' 
ὧς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστίν. 
µή µοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης ᾽άφροδίτης' 
οὔ τοι ἀπόβλητ ἐστὶ 9εῶν ἐρικυδέα δῶρα, 

59, Ὑνοίης κε ἆαθπηπ φὔῆταεξῦ 
τα ἴππο πετάθη: σα ἆ 94. 

δ4. οὐκ ἄν τοι χραίσµῃ -- 4987, 
π]οπί π]ταὰ ἀῑτ πε] Γεη: ἀετ Κοι- 
Ἱαπκήν ἴπι ΑΠεκίο Ῥεεμπιπιίεν αἱ 
4ετ πας] γνοίης κε τα ετψατίεηᾶε 
Ορίαν πι ἄν, Ιπάεπι ες ἀἱθ Ύοτ- 
νητκ]οπαπσ ἆάτ ῬαςΠο σεσεΏεπεη 
Έα]]ς ονψατθεί, πἈλτεπά ὅτε µιγείης 
πασ Απβδάτασ]κ ἆετ Ὑοταίε]]απσ 15, 
πιο] Ηεκίογ σατ πῖοπε ετπατθεῦ, 
ἀαίς Ῥατῖς δἶο]ι Ζαπι ἆγγεϊκαπαρέ τοῖῦ 
Μ. ετπιβηπεη ὙΨετᾶθ, σαη7 πε 4 
88τ: σα ΚάΙ. --- τά ᾿ἀϊἱ6βα2 ἀεῖπο, 
πο παεηηθν ἡ ππᾶ τό ἀθικβε]μ. 
[Απμαπρ. ] 

5ὔ. µιγείης παῖῖ ἐν, πε 209. Κ 1980. 
Χ 986. ὢ 409. σ 9τ9, εοπευ πῦ 
Ῥ]οΐδεπι αν. 

ὄ6. ἀλλὰ μάλα χα. ἁατοθα ας, 
πο Β 941. -- ή τέ κεν τις ἔσσο: 
τα 4 3955. β 62. Ώα8 αἀνειραίῖνε 
εάαπκεπνοτηᾶ]ἐπῖς σαπι ΥΟΥΠΘΓ- 
Ρεπεπάεπ ἀεαίεη πὶ απ ἀἆπτο] 
αρ”. Ἐν Ῥι. δᾳ, 1ο, 1. 

στ. "Έϊπρη ΒΤΘΙΠΕΤΠΘΏ Τ61ῦ - 
τος] απζιε]λοπ) 1568 εἴη βατκαδθῖςεπθτ 
γοκβαακάταε]ς γοηπ ἄθι Βἰταίε ἀετ 
Βιεϊπίσαηᾳ. Ὑβ]. ΑΡροῇ]. ἨΝ. 1 1926: 
πῦμ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύ- 
φας. --- ἔοργας: 7α Β 2τ2. 
8-2 953, 
59 -- 7588. ἐπείοῖιπο εηίβρΡτεοἸιεη- 

4εηπ Νασ]βαΐζ”, ἀεν ἀετι εάαπ]κεῃ 
ηβΟἈ οτε 6 ἔ, "τοιρί. ἴψροι ἀεπ 

66 

7η Ικοπεη Ὀειάο β5θεοποβεπεη «θ- 
4ἄαηκειπ νσΙ. Ζα 64. ΑΠπΙΙςΙ α 32591. 
γ 108. 911. 

60. αὖεί τοι: Ῥεί ἆθτ ΑπαπαἨπιθ 
ἀ16βο6ς (εάαπκεπθ 68 ἆαθ Ῥείοπίε 
σοέ πεσεῃ ἀε5 64 Το]σεπάρηα ἄερει- 
βαΐζε8. --- ἀτειρής "απαα{τεῖοραν”, 
πηγεγπήςδῦ]ο, 180 Ῥτήα κα! Ζα πρα- 
δίη: να]. ψ 161 κῆρ ἀτέραμνον. 

61. δουρός Βααπιβίαηνπι. --- ὑπ 
ἀνέρος "Ό0π 6οἴπθπι Μαηηϱ) ῥθ- 
βεπΏππησθη, Ὑγεῖ] ἵπ εἶσιν οἵπ ρᾶς- 
βγει Βίππ Ἰασί. Κτ. Ὀι. 68, 48, 8. 
-- τέχνη πιὶῦ Κατα: Κτ. Ρι. 48, 
14, 19. 

62. ἐκτώμνῃσιν η8εἩ ὃς ῥά τε ἀῑθ 
Εα]]εείσαηρ: πᾶηηπ 6 Πεταιβματῦ 
(815 ἆθπι ε[ά]]δεν Ῥατππιβίατηπ]). 
το ὀφέλλει δ᾽ ἀἱο Ακ ἀπτοι 1ηχθ 
Βομνετε; ἐρωήν ἀῑο Βεηπαπς- 
κταβῦ. 

69. γα. κ»929, ἀτάρβητος Αὐτιραῦ 
Ζᾳ νόος. 

64. µή µοι: Ακγπάείοηυ αἀτετβᾶ- 
να; ἀεαπκεησαηρ τοη θ60---64: 
16 οτ]εηππθ σετη ἀείπεη τιπθγβομΠῦ- 
[ετΙομεη Μαῦ απ, ἆετ παῖχ αΏρεβί, 
αΌθι νην{ παῖτ πῖοηί 4ἱε ἄαρεπ ἀ4ες 
Αρητοάϊῖζθ γνοχ. -- χρυσέης σο]- 
σοφομπιᾶσοκί. Απα]ος Ατες Ε το, 
869 χάώλκεος. 

6ὔ. Ζνεῖιερ ΗεπιϊείοἩ -- Υ’ 266. 
Ὑσι. 1 6851. Βερτϊπάεπάθρ ΑΑΒΥΠ- 
ἀείοῃ. --- ἀπόβλητος αὐἰεσίαδ, ν ετ- 
ΨΘΥΕΙΙΟΗ, πιο Β 8961. 
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ὕσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. 
νῦν αὐτ, εἴ μ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 
ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας ᾽άχαιούς, 
αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν µέσσω καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον | 
συμβάλετ᾽ ἀμφ) Ἑλένῃ καὶ κτήµασι πᾶσι μάχεσθαι. το 
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 
κτήμαθ᾽ ἑλὼν ἐὺ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ' ἀγέσθω' 
οἱ ὃ) ἄλλοι φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ ταµόντες 
ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νδέσθων 
᾿άργος ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾽άχαιίδα καλλιγύναικα." τὸ 

ὧς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ᾽ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας, 

66. ὅσσα Ὀϊ δῶσιν (πα 4 6ὔ4) 
180 θἶπο ποβοπί]ομε Βθεμπαπιαης 
465 ῬΒεστίββ νοπ δῶρα αἱ (ε- 
βοἸεπ]κα {τείογ ἸΜαΠ]. αὐτοί ἆ. Ἱ. 
οιπο Ζυίμαπ ἀθτ Ἐπιρ[άηρες, ἆῑε 
4εβπερεπ απσοὶ ἀπ[ᾶτ π]ολί νεταηί- 
πιοτζ]]ον αἶπά. -- ἑκών απβ εἰρ- 
ηθπι Ἰ/1]]α6π, ἄπτοι αἶἰοἈ εο]ρεῦ. 
ἕλοιτο ἆΚαπηπ Β16Π ἨηΘἨΏΠπΙΘΕΠ. 
Ὀππίσεης ἸῬί]άδί ἔπών Ὀϊβ ἕλοιτο 
εἴπεη εε]οείάπάϊσεπ ερεπεαίσ 7α 
ἄεπι νοτποτσεπεπάεη Ἠε]ανβαί2. 
Ζαπι 6εάαπκεη νρ]. Ν τ29 Β. 

67. νῦν αὖτε ]αἱπῖ αΌ αι πια 
ἀ4επ [ιειτσαπρ νοη ἆεπ νοτΠεΙΡε- 
Ἠεπάεη αἱ]σεπιαίπεηῃ Βείτασμίαηρεη 
ζα ἀεπι, π88 αισεπὈΠοΚ]ΙσοἩ ἵπ Εταρε 
Κοπιποί, εἴστα, πο ππβες: αρετ ηπΠ 
Ζαχ Βα0Π6,. 

68 -- Η 49. ἄλλους "416 απἆετη”. 
69. ἐν µέσσω ἴπ ππεάίο. Ἐν. Ρὶ 

48, 4, 9. 
Τ0. συµβάλετε Ὀτιηρί ζᾳ88πι- 

πηθη: ἆθτ Ῥ]πτα], πνθῖὶ ααοἩπ ἆἄῑθ 
Ασλᾶετ Ζαπι Ζπγεϊκαταρίο το ΕΙπ- 
νη]ήσαπσ τα οσθ6ρεη Ἠαθεηῃ. -- 
κτήµασι πᾶσι, ἀἱ6 Ῥατῖὶβ ἆθεπι Μα- 
ηΘΙΒΟΒ σεταιὈς Ἰαΐξίε, αἱ ετ ἀῑθ 
Ἠε]επα επ{{Πμτίε: 2985. Η 950. 868. 
889. Ν 696. Χ 114. -- μµάχεσθαι, 
νε ἁ 8. 

Τ1 -- σ 46. νικήση Οοπ]. Λος. 
-- Επί. οχαοῦ. 

το. ἐὺ νετείᾶἈτ]κί πάντα, πχ: α]]6- 
βαπιῦ οοτ αἱἰσαπια]. 

τδ. οἱ ὃδ᾽ ἄλλοι Ἰϊον Ῥαεί ἆετ 
πνθΙζεη Ῥ6ΙΦΟΠ ναίοιτε: 1Ἠτ αΏετ 
ΑπΠάΘΕΤΕΥΒΘΙ{5, βοπεῦ αιοὶ δε 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. 

8Όθν ἀῑο απἆθιη) ἴπ Υειδαπίαηρ 
πὶθ 94. 256. 4 1δ. Ν 169. 5640. Ρ 95π0. 
ᾧ 618. γ 968. 45Τ. ϱ 411. αἲ δ᾽ 
ἄλλαι Λ1 δ41. υ 199. αἳ μὲν ἀρ᾽ 
ἄλλαι υ 109 απά οἱ δ᾽ ἄλλοι πιει 
1π Ὑθγβο 4 4599. 4095. Π οοτ. Τ 
941. ι 61. φ 411. Ὑπβι. σα Ἡ 066. 
9 40. Ὀυτίρους απα[α[δὺ οἱ δ᾽ ἄλλοι 
εἰσοπ{]1ο] ΒΟΝΓΟΗ] που ας τίθ-. 
σοι, ποτααξ οἶπο Τεΐ]αηπς ταῖς οἳ 
μέν απὰ οἱ δέ ἔοΐσεπ βο]]{θ: ααθί 
4θβρεπ ἐπδέ ἴπι εγβίεη ἀεάθ ἀῑθ 
Ζν/οΙίο Ῥ6ιβοη 1Π ναίοιτε απ. Ὑρ]. 
906-- 8, ω 488 -- 86. --- φιλότητα 
ης ταµόντες Σθισπια[ίθο] νετραή- 
ἀ4επ, τοπ οἴπεπι πβο Ἐτ]εάίσαπρ 
469 Ζπεϊκαπιρίεε Ζα ΒΟΜΠε[Βεπάθη 
ἘτοεππάβομαιβρΏπάπϊς, νο 94, 256. 
929. | 

Τ4. ναίοιτε πιὸὃσί ποεῖῖετ Ὀ6θ- 
ποππεῃ, ἆθτ Ἰππβον σπ]βολθῃ 
ΖΥΥ6ἵ Ἰπιρετα[ίνεη. --- τοὶ δέ "“]θπθ 
αΏατ”, ἀἱε Ααολᾶοτ, 

τδ. ᾿άργος Γᾶτ ἀθη ἘΘ6ΙοροππεΒ, Ζᾳ 
4 80, απά Αχαιίδα Εντ Νοτάρτῖθ- 
οπεπ]απά: ἆει 5ὔά]σπείο παπά πδτά- 
Ἰομρίο Ἰμαπάβίτιοη ἔοτπε]παίί Εντ 
ἀᾳ5 σοβαπιίο τιεσπεη]απά: νρ]. α 
944. --- καλλιγύναικα: ας Βεϊποτῦ 
βίο αποἩ Ὀ6ι Ηε]]αβ παπά ρατία. 

Υ. τθ--120. ἍΠε]ίογ εΠέ ἄεπ 
Ασιάενι Ρατί’ Απεγυζείει πέν Ηε- 
πε]αοβ αζππί ἄει Ζιωεἱβαπιρί απ, 
/ογᾶεγέ αὖενγ, ἄα[δ Ἠγίαπιος κδεῖθδί 
ἄεν γετίγαῬ αὐβοα]ι]ίε[δε. «Ὀίε Ὀείᾶεί- 
βεἰέφενι Ἠετοῖᾶε ιωεγάεπ αὐφεβεπαεί, 
οι Ο}/εγίίεγε οι Εγίαπιος Ζιι ]ιοίε. 

τθ--τ8 -- Η 64--66. ἀπούσας 
1865 ἀῑο Όχβαςμθ τοη χώρη. ί 



δ. ΙΔΙΑΔΟΣ Γ. "1 

καί ὃ᾽ ἐς µέόσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 
µέσσου δουρὸς ἑλών' τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

ο τῷ ὃδ) ἐπετοξώζοντο κάρη κποµόωντες ᾽άχαιοί, 
ἰοῖσίν τε τιτυσκόµενοι Λάεσσί τ) ἔβαλλον. 80 
αὐτὰρ ὁ μακρὸν ἄνσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων' 
μἴσχεσθ᾽. ᾽άργεῖοι, μὴ βάλλετε, κοῦροι ᾽άχαιῶν' 
στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.«. 

οἱ ” .] β ο ας ; / 2” / Π 

ὥς ἔφαθ'., οἳ δ᾽ ἔσχοντο μάχης ἄνεώ τε γένοντο 
ἐδσυμένως. Ἕκτωρ δὲ μετ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν᾽ 86 
κέκλυτέ µευ, Τρῶ ὶ ἐυκνήμιδες ᾽4χαιοί. - µευ, Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοί, 
” το / ” ος τὴ ” 

μῦθον ᾿4λεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν. 
2 ΔΝ / εί Δ / 2 Δ 

ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας ᾽άχαιους 

τεύχεα κἀλ᾽ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ., 
αὐτὸν ὃ᾽ ἐν µέσσω καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον 90 
οἴους ἀμφ) Ελένη καὶ κτήµασι πᾶσι µάχεσθαι. 
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται, 

; ΑΕ πσκλ 2λ / ο νύ η ο. ες 
πτηµαθ΄ ἑλῶν ἐν πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ' ἀγέσθδω 

5 ὃν / και ο λ / ές 
οἳ δ΄ ἄλλοι φιλότητα καὶ Όρκια πιστα τάμωμεν. 

φ 2” 2 ”ω 

ὣς ἔφαθ', οἳ δ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῃ. 9ὔ 
ο. Ν . τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 

»πέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖοὶ μάλιστα γὰρ ἄλγος ἰἱκάνει 

τπ. ἐς µέσσον ααρείαπθϊν]οτί, 
πιο 69. 

Τ8. µέσσου δουρός ρατθ εν: "ἆθπ 
Ῥρεει 1η ἆαετ Μι{{α) πι Ὀειάεπ 
Ἠδπάεη, 5ο ἀαίβ 6 πας 4ετ πγασο- 
τεοηίεη Τ,Άησο ἀ4εβεε]ρεη ἀῑο Έτους 
πυιτϊοκἀτΏπσία. -- ἱδρύνθησαν 8ε- 
ἀαίί διπέ, ΑὈβδοβ]αίς Υοη ἀνέεργε, 
πε Β 99: νατάεη σαπι β451]]- 
βἰαθπά σερτας]πϐ, ἀ4ετ οερεηβαῖᾳ 
πα 14. Βίθ6 βεὔσίεηπ ΑἴοἨ οτοῦ 926, 

το. ἐπετοξάζοντο ἀθ εοπαῖα. 
80. ἔβαλλον: π8οἩ ἄαεπι Ῥατασίρ 
ρεγραης Ίπα επιρας Πηϊζασι, πι 

ἀἴεβεη ΒεστΙβ π]οπξ ἆθπι ἐπετοξά- 
ζοντο απίθιπαοτάπεηα, ο πο] ἀῑε 
Πεάεταπςρ πῖξ τέ --- τέ απο] Ἠ]εχ 
4ἷε ΡατΏσιρία]κοπβίτακίοη οχπνΏχίθη 
δε: σα Τ 19. ϱ 66. πθ. 

82 --- ὦ 54. ἴσχεσθε υαπᾶᾷ μὴ βάΛ- 
λετε "πετ ποιο ππεϊεγ) ἴπ ὉὈθ- 
βογρᾳηϊκγο]]ετχ Ἠαξί αβγπἀρίΙβοᾶ απά 
πι ἀορρε]ίει Απτεάο. 

85. στεῦται βοπιοκύ αἴοα απ, 
πιαοηυ Μίοπε: 7Ζα Β 59Τ.--πορυθ- 
αίολος: Ζα Β 816. 

84. Ἐπτείθα ΗεπικῦοὮ -- α 5τ. 
-- ἄνεώ τε γένοντο, ππι 4ἱ6 Ἐεάε 
4εε ἨΗεκίου σα τετπΘΏπιθη. 

8ὔ -- Η 66. ἐσσυμένως, 6ἵη γοπα 
αἀ]εἰκάνΙβεποθηπ ἐσσύμενος (ζα π 106) 
σερι]άεύεβ Αάπτετρ, 180 ἀπτοῃ ἆῑε 
βζε]]αης ταῖῦ Ναεπάταο]ς Ἠθτγοχρθ- 
Ἠοῦεῃπ. --- μετ ἀμφοτέροισιν 1π- 
πι]ἑ{εη Ὀειάςθιτ Ῥατίεϊθη. 

86 -- Η 6Τ. κέκλυτέ µευ, αὈ]αῦ. 
σεπαᾶν, τον πιῖτ). Ντ, Ρι. 4π, 
10, ἴ. 

87 -- Η 5714. μῦθον ἀἆθπ Τοτ- 
βοη]ασ, ψῖθ υ 926. 

90---94 -- ϐ69--Τ8. αὐτόν: τα ϐ 
9495. Αν. Ὀ1. 51,9, 1. Μι 92 Ὀρετ- 
ραης 1η ἆἱθ οταΏο τθοῖα. 

96. 96 -- ΚΦ18. 219. 
Ἡ 99. 

ϱπ. Ζηεῖίθε ἨοεπηήδίοΙ: νβ]. β41. 

γρ]. σα 



112 δ. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ.. 

Θυμὸν ἐμόν' φρονέω δὲ διακρινθήµεναι ἤδη 
᾽άργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσθε 
εἴνεκ) ἐμῆς ἔριδος καὶ ᾽άλεξάνδρου ἔνεκ᾽ ἀρχῆς. 100 
ς / δ᾽ ς / θα ὶ ω / 

ημεων Οπποτέρω Θάνατος καὶ μοῖρα τέτυχται, 
ας ορ ὃν 

τεθναίη' ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα. 
, 2 2 2 [ῇ Δ ο ο μ λ / 

οἴσετε ὃδ ἄρν', ἕτερον Λευκὸν ἑτέρην δὲ µέλαιναν, 
-” ) ς μη Ὦ 

γῆ τε καὶ {ελίω' «4ιὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. 
ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὄρκια τάμνῃ 1056 

9 ον 9 » ς / μη αὐτός, ἐπεί οἳ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι' 
µή τις ὑπερβασίῃ «4ιὸς ὕρκια δηλήσηται. 

αλ ο... / 3 ν / 3 / ο αἰεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται 
οἷς δ᾽ ὁ γέρων µετέῃσιν. ἅμα πρύσσω καὶ ὀπίσσω 

98. ἐμόν ἀπτε] ἀῑε Βέε]]απο πας]ι- 
ἀτᾶσκ]οὮι Ἠετγοιρεπορεῃπ. --- φρ. 
διακρινθήµεναι 1ο] ἆἀθεηπκα, ἀαίς 
ππηπηεἩσ ἀἱε Βομείάππο αἰεὮἈ νο]]- 
216Ἠ{6 7νγίκοπεη .. ᾱ. 1.. ἆα[δ βἰε 1η 
Ἐτιεάθη απεθϊπαπᾶοχ σε]θι: ἆθν ΤΠΕ. 
Αογ., πο 28. 

99. Ἰπεῖεε ΗεπικβοἩ -- ψ ὅ8. 
το]. 4065. Αργείους καὶ ἸΤρώας, 
ου]εκίῖν εἰαίζῦ ἡμᾶς καὶ ὑμᾶς. --- 
πέποσθε, ἈἨϊοκ]κοῖιν τα ἆετ πα 
πέκλυτε Ὀεσοππεπεηπ Απτεᾶθ. Ῥϊα 
Έοτπι αἰαῖῦ πεπόνθατε ομπεο Βϊπάε- 
γοκα] απβ πέπονθ-Θε, ποῦσαὶ θε πΠ- 
τασε]πιᾶ{[ρίς εία{ῦ τε εί. 

100. Ζψεῖτεν Πεπι]ςΒοἩ γσ].2556. 
ο 98. ἐμῆς ἔριδος ΠΙΘΙΠΘΒ Ῥεγο]- 
ἴοα) πΠῦ Ῥατίβ. -- ἀρχῆς "ἆα9θ 
Ἁπίαησβ), 4ε5 Ύοτσεµεπε, νβ]. Β 
Άττ ᾱ. ΙΓ 87, οἵηπ πι]]άετ Ααθάτασ]ς 
{ῆτ ἀῑε Θεμπ]ά ἆθβ οτδέθη Ετιοεάθηβ- 
ΒΤΟΥΘΙΑ. [Απ]λαηρ.] 

101, τέτυµται "Ῥετεῖϊεῦ 1965, 
βὐ]πιπι ὗ 1ᾳ, 

105. τεθναίη 5ο 4θ5 ΤοἆςῬς, 
νο Ζ 164. Ο 496. Σ 98: σα π 107. 

108. οἴσετε πο ἄξετε 106 Ἱπι- 
Ῥεταίξ. ἆθ. σεπι]εοπίεπ Αοτῖςς, αΌετ 
οἴσομεν 10, Ῥαυταα, Βτ. Τι, 29, 
5, 3. -- ἄρν᾽ {ἄν ἄρνε, ἄα]οτ 11Τ 
ἄρνας. --- Ίευκόν πὰ µέλαιναν: 488 
πιᾶηπ]Ιομε πναῖ[δε Ίμαπαπι {Εντ ἄθῃ 
πΙΒΠΠΙΕΠεΠ απὰ σ]ᾶππεπᾶςη Ἠε][οἙ, 
488 ΑοἨπαΤΖε πεῖρ]ῖομο Εν ἀἷθ 
Ἐτᾶο, αἱ πείὈ]σομο παπά αἩβ ἆοτ 
ἀαπκε]α Τἱείε εν πΙτκεπᾶάε (ο{ζ- 
Ἠοίδ: ἀῑς ΤΝ ογζδεε]]απς 19 ομ]αβθίβο].. 

ρ6- 

Ὠϊεβο ὈῬεϊάεπ ΟΡρίενγ πιήβεθη ἀἴθ 
Ἴχοενς αἷξ ἆἱο ἆθεπ Ὑοτίαρ απ- 
Ῥιείεπάεη Εν ἆῑο πᾶοπείεη Ζεαρεπ 
αἴθ]]οτπ, πιά μτεπᾶ ἆῑο ἀτίεοπεπ ἆθπι 
Ζεπ8, ἄει 7Ζαρ]οῖοι αἱς Ταπάρθασοίῦ 
οπξ ἀεπι Ίάα αππηθβεπά (2τ6) ρε- 
ἀαολῦ τα, αἱς Βοϊβᾶσσετ ἆθβ Ἐπάθς 
(101) ορΜετη. {Απλαπρ.] 

106. ὅρπια τάμνῃ ἀ4επ εἶᾶ]Ι1ο]θπ 
γοετίτας α,βδο]λ]1θ[ςα, πο Τὸ ππᾶᾷ 
94, ἀεππ ϱ5 αοπ]ασπθεί ἀϊε Τίογθ (219) 
το η Επαπι., βοπάθτη Αραπη. 

106. αὐτός, 1 εβεπβαί: ζα βεῖ- 
πεηπ ΚΙπάθτη. --- ἐπεί οιδίθι ἀταπᾶ, 
αὐεὶ δέ 198 Ἰποῖθο Εχιπᾶ. -- οἵ 
1λπι”, ᾱ, 1. βεἶπο. --- παῖδες, πηῦ 
Ῥεζαρ Βαξ Ρατῖα, ἄετ Ῥ]ατα] πιο 49. 

107. µή Απκάταο]ς ἀθΥ Βεβοτρη!θ, 
ἀ6χ εἶοῖ απ ἄεπ Βαΐσ πῇξ ἐπεί απ- 
βοΏ]είεί, νο π 87. ρϱ 24. ο 13: ἆα[β 
παν π{οἈ 8. -- ἄιὸς ὅρκια: {εῖαι- 
Ἠσμε Ὑετιᾶσο Ῥοεαι{εΙομ{ϊσί απᾶ 
βοπΠ σέ Ζετβ; ποχ β1θ νοτ]αίσέ, νητᾶ 
τοη Ἰππι σοείτα[: 980. 298. ἆ 160. 
196. 2050. Η πο ας 

108. ἠερέθονται διέ υοἰαξίαί, 
εἶπά Ε]αἴίετπαξί: σα Β 448. Ὑσ]. 
σ 215. Ύ 189. Ὁ 608. Όταπι ϐο- 
4απκαν ὉἩ ὅε6τ Π. η 994. 

109. ὁ γέρων ἀθιτ ἄτοαίς, αἱβ α]]- 
σεπιείπεν Οαἱἑαπσερεστίβ, Ίπι (9- 
σεπραῖ” Ζα 4εη ὔπρετεη 108. Κτ. 
Ρι. 50, 4, 1. -- µετέῃσι, Ἐοπ]απ]κ- 
ν: τα 4 Όδ4. -- πρόσσω καὶ 
ὀπίσσω: τα 4 948. ἴπ ἈΝασομεβίσα 
{ο]συ Ἰαῖπ ἄθπι Ῥρετεῦπ]Πσπεη οἷς 
επηθαρτεολεπάθα τοῖς. Ὑ6]. Ζα σ 286. 



δ. ΙΔΙΑΔΟΣ 1’. 

Λεύσσει, ὅπως Οχ ἄριστα μετ ἀμφοτέροισι γένηται.« 

119 

110 

ὧς ἔφαθ”. οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ᾽Αχαιοί τε Τρῶές τε, 
9 -- 

ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀιξυροῦ πολέμοιο. 
καί ὁ) ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ᾽ ἔβαν αὐτοὶ 

Π ’ 3, / ς 
τεύχεα τ ἐξεδύοντο τὰ μὲν κατέθεντ᾽ ἐπὶ γαίῃ 
πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ᾽ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα. 
Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπεν. 
καρπαλίµως ἄρνας τε φέρειν Πρίαμόν τὲ καλέσσαι. 

ια 5 / 1). / 2 / 

αὐταρ ο Ταλθύβιον προΐει κρείων ἄγαμέμνων 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ᾽ ἄρνα κέλευεν 
οἰσέμεναι' ὁ δ᾽ ἄρ) οὐκ ἀπίθησ ᾽άγαμέμνονι δίω. 

Ἶρις ὃδ᾽ αὐθ) Ελένῃ Λευκωλένω ἄγγελος ἦλθεν 
εἰδομένη γαλόω, ᾽ἄντηνορίδαο δάµαρτι, 

τὴν ᾽Αντηνορίδης εἶχε κρείων Ελικάων, 
4αοδίκην Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 

110. ὅπως π16. ὄχ ἄριστα δαῦ- 
Ιεκζῦ. Ὠϊε σαππο ἨΓεπάπης ν1θγ 129. 
ει 430. ν 966. ψ 11Τ. -- μετ ἆμφο- 
τέροισι͵,γΙγβαρενΓῆχ Ὀδ]άς Ρατζείθη”. 

111. Ὑα]. Τ ΤΑ. 
119. παύσασθαι, Ιπξ. Αοχτ. πας 

ἐλπόμενοι: τα 98, τα]. 366. Μ 401: 
Ἱοβκοπιπιθη τοπ’, τηῖὸ αΡ]αῦ. ἄεη.: 
Ρεπιεῖηέ 166 ἀῑε Βεεπάίσαησ 468 σαπ- 
78η Κτιερε». Απάθτε Η8Τ6. ΓΑαματρ. Ἴ 

1195. καί ῥα παπά βο -- ἀθπῃ. --- 
ἐπὶ στίχας, οἰσεπί]ςει Ἀἄθρετ ἀῑθ 
Ἠεϊποῃ Ἠϊπ, 5ο σεἀαοΒί, ἆαίε ἀῑο 
Ἠήε]κνᾶτίθρεπεσιηπςσ κο σ]εῖοι- 
πηβ[ε]σ ἴΌθει ἆἀἱο Ἠείπεη Ἠϊπ ε- 
αἰτοσκίε, ἵπ σοοτἀπείεπ Ώθδίπεη: 
σα Β 681. -- ἐκ δ᾽ έβαν, νοη ΙἨτέη 
Βεϊυψασεῃ. 

114. κατέθεντο, Αολβᾶοχ παπά Ττουγ, 
116. πλησίον ἀλλήλων, ψῖθ µ 1092. 

ἕ 14, επί ααξ ἆαβ Ο)]εκὺ, ἁῑε 
Ἰγαβους. - ὀλίγη Ὦ]8 ἄρουρα ρ8τα- 
ακῆεομει Εο]σεραί7: πεπίς Ἐτα- 
Ῥοάευ νατ τ1πρβ απ), πα 6ἶπθ 
Ίεάε ο Ζα ἀμφίς να. 9 
416. Θ 481. Ἐ 199. Φ 950. [ΑπΗ.] 

116. δύω παν ἀεπι ΕΒ]αταὶ γε- 
Ῥυπάεη, πο ἆθτ Βερτίβ εἶπεβ Ραβ8Υ6Β 
π]οηε ποτβοἈππεῦξ, πο Ε 10. 159, 
6 πο. 290. Κ 8056. Μ 127. Ν 499. 
1 τ59. ϱ 914 απᾷ απἀετγᾶχίς. Ζα 
Κι Ρἱ. 44, 9, 1. 

118. Τα]θύβιον: Ζα ἆ 900. 

Αταθίβ, Ἠοπιετβ Πίας. 1. 1. 

116 

120 

190. οὐσέμεναι, ΙπβπΙν ἀθ5 
πη]βοηίθη Αοτὶςέ πο 108. --- ἄρα 
4επῃ (αποἨ), ἆάδ πππ](ζζο]ρατα 
Ἐτσευπϊ5 498 Ααίτασς. 

Ὕ. 191-244. Ὀίε ἨΜαιεγεε]αιο: 
Ἠείεπα, υοπ Ἰπγί αι ἄει ΊΤἼωγπι 
ἄες5 ελάίδε]ιενι Τ]ογες φεγμ{εν, εγέεἰ]έ 
ΣΤίαππιοςδ Αμδιώι[ί δεν εἰπίφε Ηαιιρί- 
είᾶεχι εν «Αε]ιᾶεγ. 

191. Ἶρις, 5οπεῦ ἀῑε (αδζετροη, 
Ῥνϊησί Ἠϊος απβ εἴσθεπεπι Απίτιοῦ 
ἀϊε Ἠθ]εηπα., ποθ]οπαο ἆἀῑο Υαδταη]ας- 
βπησ ἆεβ Ἐτίοσθβ απᾶ ἆετ Ρτοῖβ 
4ε5 ὈῬενογείεπεπάειπ ᾖΖπεϊκαπιρέος 
166, 1η ἀῑε Ηαπά]απσ Ἠϊπειη. Υψ. 
Ζα ἩΒ πθθ. Ῥιο {ο]σεπᾶο Ῥοεθπθ 
(Τεϊιο]ποςκορῖς), πθ]οπο ἆἀῑρ Εῆτ 
ἀἱε γοτρετεϊθιπσ ἆετ ἨΗαπρίπαπά- 
Ίπησ ετ[οτάσχ]οπο ᾖΖαϊν ααβ{ϊ]]6, 
ΤἨτυ ἆαπ Ἡδτον ἵπ ἀἱθ ἰτοίβοεπεπ 
γετβᾶ]ίπίβεο πᾶμετ εἶπ. [Απβαπσ.] 

199. ᾽Αντηνορίδης 18: ἆετ Ὠετπῦ- 
Ἠοεμκεῖίν νγεσεπ ψεάετμο]ί, ἆα Ηε]ῖ- 
Κποπ Ῥθὶ Ἡοππος πἰομὲ πγοῖέος Υου- 
Κοπιπιζ. --- εἶχε Ζαν Έταα Ἠαῦίο, 

194. {αοδίκην Ἠαΐ βἶεἈ πας] ἆθπι 
Ἠε]αξῖν τήν ρσετιεμτοῦ, --- εἶδος 
ἀρίστην 'απ Απβ8εΠ6π, ἄερία]{ 
41ο {τοξ[]{οηκφί6θ ᾱ. 1. 4ῑο βολδπαείθ 
(πα Β 860), τοπ ἆεν Τ,αοᾶῖ]κε αιο]ι 
2 965, νου ἆθτ Καβεαπάτα Ν 966. 
Ὑρι. Β ΤΙδ. Ν 818. Ρ 145. η δτ υπᾶ 
1: 99. 
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τὴν δ᾽ εὖὗρ᾽ 

2 

Τρώων 8 
” 

οὓς ἔθεν εἴνεκ 

ἀγχοῖ δ᾽ 
δεῦρ᾽ 

Τρώων 9) 

196. ἐν µεγάρω πι ἄαπιασ]α, 
145 σεπαπιετ Ὀεζειολπεῦ, σι. Χ440. 
--- στόν ἄενγεῦοα. Ώας Ίερεη παν 
ἀϊο εἰτοπγο]]είο Βεβοπᾶ[άριπςσ ἀ4θβ 
πγαΙρ]Ιοπεπ ἀεβοπ]εςΒίς, ἆαπεν ατιο] 
νοη Κὔπίσίππεπ απ ἀδΜππεπ ρθ- 
ἀλε. 

196. Ὑσ]. Χ 441. δίλακα απΏ- 
εἰαωπί]νιοτίαος ΕοπΙπΙπΆτη, 6η 40}- 
ρε]ίεςρ Οὐετρεπαπά, 488 τ8Ώ 
πγεσοηπ βεἶπαγ αι σπαΙπηα] πι 
4επ Τιαῖο εοπ]αρεηπ Ἰοππίε: τρ. ν 
9324. --- πορφυρέην 6Ίηπ ΡἩΆΤΡΙΥ- 
{ατῦισθς, πνᾶἈμτεπᾶ ἆἀῑε εἶπσθ- 
πγερίεηπ ΒοΕπ6η (ποικίλµατα ο 101) 
παὔχ]οη γοη εἶποι απάετα Ἐατρο 
παχεῃ. [ευ ἀΐθβθ Κιπκίτείο]ε Ῥαπί- 
πχκοτεῖσα Ἐ 1Τ9. Χ 441. -- ἀέθλους 
«Κἄπιρίο) απι Ττοῖα, ἀ4ῑδ νγον ἆεί 
Ἠαπά]απο ἆετ Πας εἰαἰσείαπάεπ 
Ἠαρεπ. Απάθτο Απβρίιε]ιησεη ἆα- 
ται 4 6520 {, Β 29 Β. 120 Η, 188. 
ασ .α. Έ 88. Ηα151. 1 902 Π. 
Ν 101 . [ΑπμαἨρ.] 

ραπ τ- 15 οἱ. πα. 
108. ἔθεν οτιποίοπϊθετὲ, πεῖ ϱ8 

Ῥοζοπῦ πηξ ἆοτ ῬτᾶροβιΠοῃ γετ- 
Ῥαπάεηυ 140 παπά ππεῖ] ϐϱ8 αἶοα αα{ 
4αβ βαΏ]εκό ας Ηααρίβαίσες ζατῆς]κ- 
Ῥο2ιεΏί, πο Κ 2Τ. ψ 804. Κι, Οι. 
δι, 1, 4. -- ὑπ᾿ ρηος παλαμάων 
ππζεχ, τοη ἆθη ΕἈαδίοη ἆθβ ΑΤθβ: 
πα 61. 

199. Ζα.Β π9ῦ. 
190. δεὂρο αἱ5 Αποτάεταπσ Ῥεῖπι 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

ἐν μεγάρω ἡ δὲ µέγαν ἰστὸν ὕφαινεν, 
δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέθλους 

ἱπποδάμων καὶ ᾽ἄχαιῶν χαλκοχιτώνων., 
ἔπασχον ὑπ) ἄρηος παλαμάων. 

ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις' 
ἴθι, νύµφα φίλη. ἵνα Ῥέσκελα ἔργα ἴδηαι 

ἱπποδάμων καὶ ᾿4χαιῶν χαλκοχιτώνων᾿ 
οἳ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν ἄρηα 
ἐν πεδίω. ὀλοοῖο Λιλαιόμενοι πολέμοιο, 
οἳ δὴ νῦν ἕἔαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται, 
ἀσπίσι κεκλιµένοι, παρὰ ὃδ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. 
αὐτὰρ ᾿4λέξανδρος καὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος 
μακρῇς ἐγχείησι µαχήσονται περὶ σεῖο᾽ 

Ιπιρεταξϊν: ἵαπ{ ἸΚοππ1» οθς 
Κοπιπα Ἠετὸ: νβ]. 9 11. -- νύμφα 
φίλη, νο ὃ π4δ, εἰσοπί]οι ἵται- 
Πσμο Απτοᾶς απ 6ἶπο Ίπηρθ Έταιι, 
4πππ Ἀλετπκαρε ἴπι Μαπάο ἆθῖ 
Ἐλίονη Περκοβοπάο Απτθάςθ, εἶὐπᾶ 
Ἠερες Ἐπά᾽. --- Φέσκελα ἔργα, 
πο Λ 8τ4, οἵη αἸ]φειπεῖπον Απθόζαο]ς 
Ίη Βεζαςρ απ ἀα8 {οἱροπᾶς, πα 06 
4εν Ἠε]επα Νεαρῖαγάθ Ζ ΕΙΥΓΘΟΘΗ, 

151 -- αρτ. 558, 

199. Ζψοίθεν Ἠσπι]β[ίο] --- 6 516, 
Τ' 818. οἳ πρίν πε]ομε "Εχᾶ]θγ) 
ᾱ. 1. Ῥϊβποτ;: ἆαπι Πθ]αζινεαίσο οηῖ 
αρτ]οἩί ἆετ Ώοεπιοηβίταδινεαῦα οἱ δ) 
νῦν 194. -- ἐπί ἵπ εἴπιά11ο]ιθπᾶ 
ΦΙΠΏ6Θ: Ζιτι 16. 

184. δῇ νῦν παππιθε]χ ]θοὐᾳῦ. --- 
ἔαται πας 4επι Νερεπρερτῇ ἆθτ Ὅπ- 
ὑνλαρ]κείς, πας σιγῃ: νεχνεῖ]θῃ 
ϱογγοῖρθπά, ταβῖα: σα 926. --- 
δέ Ῥοστάπάεπά ἵπ 6ΊΠθτα Ῥρατθηζμθ-. 
βεπεπ Βαΐσθ. --- πέπαυται Ρετῇ, 
468 ἀαποτπάσι Ζαβωπάςθε: ταἩ{. 

196. ἀσπίσι πεκλιµένοι απέ ἀῑο 
Βο]μ]]ᾶε σε]ο]πό, πᾶπα]ο] ρἴθ- 
Ἠσπά τα 4 8. ΤΡΙ. ΤΙ 196. οδ]. 
926. --- παρά Αἀν. ἀβπεβεῃ. --- 
πέπηγεν, πη]ξ ἆθπι σαυρωτήρ (Κ 15: 
1π ἆεπι Ῥοάεπ. Ψεχρ. Αεπ. ΧΗ μὲ 
ἀε[ιφιωιέ Μεἴ]ιυ{ Ἰναδίας εἴ 8οµία γεσί 
πανί. ΥΙ 665: σίαπὲ ἴεγγα ἄι 
]αδίαε. Ώει Ψετα σ]ερο εἴπ ΒΙ]ά ἆ 
ταπεπάεη Ηε]άεη. 



ἀνδρός τε προτέροιο καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων. 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. 115 

Ἆ ”ν ” [4 ΄ ΄ 2” (6 

ο τῷ ο κε μινήσαυτι η κεκλήσῃ ἄκοιτις. 

ἄ ὥς εἰπουσα Όεᾶ Ίγλυκυν ἵμερον ἔμβαλε δυμῶ 

140 

αὐτίκα ὃδ᾽ ἀργεννῇσι καλυψαµένη ὀθόνῃσιν 
ὠρμᾶτ ἐκ ΔΒαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα. 
οὐκ οἵη. ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἔποντο. 
Αἴθρη Πιτθῆος Θυγάτηρ Κλυμένη τε βοῶπις. 

5 πε. 2 5 

- αἶψα δ᾽ ἔπειθ) ἵκανον, ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἠήσαν. 1456 

οἳ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην 
4άμπον τε Κλυτίον 9᾽ Ἱκετάονά τ᾽ ὄζον ἄρηος, 
Οὐκαλέγων τε καὶ ᾽Αντήνωρ. πεπνυµένω ἄμφω. 

198. τῷ τοῦ νικήσαντι ἀθπι, ἆθι 
4επ Βῖεσ ρεπ]ηηῖ: 45 Ώεπιοῃ- 
αἰταῖν Ὀείτι Ῥατίσαρ, πιο 2560. ὉἙ 
Ἴ05, απο ᾧ 969. Ὁ 90ὔ. 669. κέ 
πηπ[ξ πα ἀετ Βύε]]απσ απᾶᾷ πας] 
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ Ὑ. Τι σαπι 
Ῥατβοϊρίατα σεἸὂτει, πτῖε 926ὅ, οὉ- 
πιο] 5οπεῦ Ὀ6ιί Ἠοπιετ βἶομ Κεῖη 
Ῥε]αρίε] ἀἶεδει Ὑετριπάπησ Επάεῦ. 
-- πεκλήσῃ, Ζα Β 260. Κτ. Ώι. 58, 9. 

199. εἰποῦσα- Ἠϊεν σ]ειολσεϊθῖςσ 
τοῖς ἔμβαλε. --- γλυκὺν ἵμερον, πγῖθ 
446. Ἐ 338. 601. χ ὅοο. | 

140. ἄστεος, τοη ἀἄαετ γαἴετείαάᾶτ. 
--- τοκήων, 5ο ἄαΐς Τγπάατεος παπά 
1.28, ποςἩ αἱ Ἰεροπᾶ σεάαοΏῦ πτετ- 
ἀθπ, οτβίετετ αἷς Ταΐετ ἆετ Ἠε]επα, 
νπο Απιρηῤαγου Ε 995 Ὑαΐεν 4εβ 
Ἠετα]]θς ἸδΙ[ε6: ἀαλοθτ Καῖπ 1άετ- 
βρτποἩ ταῖς 199. 

141. ἀργεννῇσι ππᾶ ὀθόνῃσιν νε 
419. Σ 69δ6. Ἐῦ6Ππβο καλύπτρη 
406. ε 255 ππὰ κρήδεµνον Ἑ 184. 
α 894. Έταπεη ππὰ Μᾶάσπεη πα]- 
Ίηθη ἀἴθβοη Βομ]είετ ατα, Ἱπεπη 5ἱ6 
βπβρίησεπ οθι ἴπι Ηαιβο τοι Μάπ- 
ΏΘΓΏ ΘΙΘΟΠΙΕΏΘΗ. 

145. ἐκ θαλάμοιο ἀἄετ Ἠϊπθεν ἄθπι 
ἨΜᾶππεχραα] ρεϊοσεπεη Ἐταπεπιγο]ι- 
ππηρ εῬεπεν Ετάο. 

145 Ξ-- α 981. σ 201. 
144. Πιτθεύς ναι αἶπ ῷομπη ἆθς 

Ῥε]ορε ππᾷ Ἐδπῖς γον Ττὂσεπ. βεῖπε 
Τουπέεν Αίλτα πατὰ νοπι Ασειπε 
Μπαίέον ἆες Έμθβθις. Ἠϊεται{ ἸεὈίθ 
β1ς ἵηπ Αἴπθοη τιπά Εὔλπχτίο ἤρεχ ἀῑα 
γοπι Ἴμθδθις σεταιρίε Ἠε]επα ἀ1ε 
Απβίομέ, Ῥἱς Καρίου παπά Ῥο]γάεα]θρ 
416 Ἠε]επα Ὀδίχοϊίοη ππά ἀῑεδ Αίτα 

Ζα Αἴποηπ οἆει ΑρΠιάπᾶ σείαπσθη 
παµἨπηθη. ο πατᾶ Αίητα ἈΚκ]ανίη 
ἆετ Ἠε]επα δις ἵπ Βρατία, ἆθπη 1π 
Ἠ]ος. --- Κλυμένη εΏρεη{α]]ς εἶπο αβ 
Βρατία πισερτασμίε Ἀκ]ατνίη. --- 
βοῶπις: τα 4 ὅδι. -- Όα ἄρτίρεηβ 
βοπεῦ ἀῑα Ῥοσ]ειίεπάθη Γ16Π6ΥΙΠΠΕΗΠ 
π]σολό παὶῦ Ναπιεη Ῥεσεϊομποῦ σα νεῖ- 
ἄεπ ρῄεσεη απά ἆἱο Μαΐζιενγ ἆθβ 
Έποαβθις οἶπει Ἀ]θετεη (εποταΏιοπ 
εησε]ῶγό, 5ο εοπεῖπό ἆετ Ὑεχ τον 
εἴπθπι ]ἤπσθτῃ ΒἹαρβοᾶεπ οἰπσεξῆρῦ, 
ππι 4ἱε6 Ί]ας πας ἆεπ ἘγΚΙβοπεπ 
αάΙοπίεη, 1π ἆεπεηῃ ΑΙῆτα, εἶπε 
Ώο]]ο αρϊεἸίθ, 1π Βεσίεπαπς στα 
5εἴσεη, 

146. ὅθι ἁα]λῖίηπ πο. -- Σκαιαὶ 
πύλαι, ἃαρδ αἴηζῖσο Έπος, ἆα5 Ὀεῖ 
Ἠοπιογ παπιαη {11ο Ἡ ου ᾶππῖ ντα, 
Αποῦ ἆάδ Ώατάαπίδεμε σεπαππῖ: σα 
Ε, π8ο. 

146. οἳ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον κτὲ: 
τα Β 4456. -- Πάνθοος, εἶπ ἰοίβεπθΥ 
ταῖς γοη τοιπεµπαεγ Ακαπέῖ, (θ- 
τις] ἆατ Ῥμτοπθίβ απᾷ Ὑαΐοτ ἆθβ 
Ῥο]γάαπιας Έπαρποτθος ΗΣΡΕΤΕΠΟΙ: 
Ν πόθ. Π 808. Ρ24. 40. --- Θυμοί- 
της Ὀ6ῖ Ἠοπιεχ παν Ἠϊεχ, Υσ]. Ὑθτς. 
Ααπ. ΤΠ 85: παοᾳ Ὠιοᾶ. ΠΙ 66 αἵπ 
Βομπ ἆθς Ταοπιεάοῃ. 

141 -- Ύ 988. 4άμπος απᾷ Κλυ- 
τίος απᾶ Ἱκετάων βιπὰ ερεη{β]]8 
Βῦμπο ἆἀθβ Ιαοπιθᾶοῃ. Α]ἱθ ἀταῖ 
Ἰαθεπ Ῥόμπο η Έτοθτηεθτε: Ο 419. 
ὄρθ6. 646. ΎΥ ὄδπ. -- ὄζον Ἄρηος: σα 
Β 540. 

148. Οὐκαλέγων ππᾶᾷ ᾽Αντήνωρ Ίπα 
Νοπήπα αν, πεῖ ἆῑο Ὑεάετκεῖχ 
ἆθρεε]θΏει Οαβαβ θἴπας οἰπ[ύττηΙβεβ 
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εἴατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν, 
γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυµένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὶ 
ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, 

/ 2 / ” / ο. « 
δενδρεῳ ἐφεξομενοε πρ κκ; τεῖσιν 

τοῖοι αρα Τρῶων Ίγιτορες Ίντ 

οἳ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ) Ἑλένην ἐπὶ πύργου ἰοῦσαν, 
;κα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον' 
οὐ νέµεσις Τρῶας καὶ ἐυκνήμιδας ᾽άχαιοὺς 

- 2” 

τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν' 
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὠπα ἔοικεν. 
2 Δ Ὡ , ν 

ἀλλὰ καὶ ὡς, τοίη περ ἐοῦσ., 
μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα Λίποιτο. 

ἔφαν, Πρίαμος δ᾽ 
β΄ τι. 
ὥς αρ 

Ἠαῦ απᾶ ἀϊθεο Ὀδϊάσςη Ἡθγνογσθποβεη 
ψγεχᾶθεη βο]]επ. Ὀκαϊεσου 2γαχ πας 
Ἠϊεχ, απο εοπεῦ πεπῖσ Ῥεκαηπί: 
γεισ. Αεπ. Π 919. ανεπα]. Π1 198. 
Ἀπίεποι ἀ4άμρεσει, ἆ4εῖ παςὮ ἀετ 
Ῥον]ε[εγαης 1Π1Π16Υ ἀἷε Ἠήεκραῦε 

ἄετ Ἠε]επα, επιρ{αἡ], νρΙ. Η 948 Β, 
ας ἵπ ἀετ [οἰσεπάςη Ῥοεπθ νο- 
Βοπάετβ Ἠετνοι 2908. 969. 

149. δημογέροντες 18ί ΑΡΡΟΜΙΠΙΟΠ 
ζα1β Υο]κεᾶἈ]εεκία: αἵηπ Τ6ει {81 
4ἱδ Ῥοτπεμπιείθη αἱ Ἐήλπτογ απά 
Ῥεταῦετ ἆοεδ Ὑοἱκοβ. Ύρι. 158. 2 
115 ἓ 4 9τ9. Ο Ποι ᾱ, -- ἐπὶ Σ. 
πύλῃσιν, ᾱ. 1. ααἲ ἆθπι Ταχπιο ἤρευ 
ἀ4επι Ῥκάβίεοπεπ Ἴποτο, ααξ νε]- 
οἈθπι ἀῑα {τοίκοπεπ «τείβο απᾶ ἀῑα 
ΤΈτοειίππεηπ ἆεπ Κάπιρίεη ἵπ ἆθτ 
Έθεπε Ζι7158Πεη Ρβερίεη: 163. 984. 
2 9Τ5. 986. 481. ΠΠ ποο. ὢ 526. Χχ 

οὔ. 9Ί. 44Τ. 462. Ἠεριοά. «ο. 949. 
Ἠοταί, οατπι. Π1 9.6. Ιμν.ΧΣΧΧΥΙΙ20. 

150. δή 5εἈοπτ. --- πεπαυµένοι, 
1ο 194, Ῥειν{. ἆθεν ἁαπετπάθη Ζη- 
βίαπᾶθς, ᾱ. Ἱ. απ{ᾶΠϊς. 

151. τεττίγεσσιν ἀ4επ Οἰσθάεῃ, 
4ετεη ΜᾶππεΠεη ααξ βοηπῖρεπι (69- 
Ῥῆβομ αἰίπεπὰ νἈητεπά ἆεντ Ητίσα 
ἄετ ἸἈηρείεην Τασο ἀωτο]λ Ἠειοεπ ἀετ 
Ἐ]άσε]ο]ᾶ{ίει εἴπ Ἰο]]ο8 68ο νΙττ 
Ποχνοτῦήηροη. Ώεν Ψετρ]ειοεἩ Ὀθ- 
ΖΙεΏῦ εἶεἈ παν αιξ ἆεπ Του ἆθτ 
ΒΙΠΙΠΗΘ. 

1569. Λειριόεις νΟἨ Λείριον 11116 Ἡ- 
Ἠαξί, ᾱ. Ἱ. ζατῦ απὰ ἨεΏ]ςἩ, πῖθ 
4ες Απριοκ ἀε; 11116, [Ααμαπς.] 

8δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

οἵ τε καθ) ὕλην 

ιν ΄ ἐπὶ πύργο. 

ἐν νηυσὶ νεέσθω. 

160 

Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ' 

168. τοῖοι 58158 8ο] ο] ϱ) Ρα ]κα- 
αν τα ντο. Υρ]. 4 488. -- ἄρα 
ναὶςκῦ τεκαρϊυυλµθτοπά απξ ἆθη Ὑου- 
β]εἰοἩ Ζατῆᾶσ]: ἀθπῃ, 

1566 -- ϱὸ 145. ν 1656. 
156. οὐ νέµεσις, ψῖο Ἡ 80. α 360 

υ 980, Ἱηπ οὐ]ε]κίῖνεν Βράρπίαηα: 68 
186 Κοῖπο Βασμοθ σοτεολίθη Ὁ πΥγ1]1Θ1Α, 
ΠΙΑ ΚΑΠΠ 68 πΙομῦ γετατσεη. --- Ὀἱθ 
Βολση]ιαϊΙς ἆθτ Ἠε]επα Κοπηῖζθ π]Ιοβῇ 
βΒ1ηπίρ6Υ ρερτίθΒεπ νγετάθη, 4198 ἀπχομ 
4εη ἀταπιαδίθοα σεβομ]]ἀθιῦεη ΕΠ 
ἀνασ], ἆθπ ο αι ἀῑδ ΏΘΒΟΠΏΘΗΘΗ 
{χοῖδοπεη (ταίβθ πιαοηθο. ορ]. 
Οωποδ]. ΥΠ 4, 91. να]. Μας. 
πας πα. 

151. τοιῇδε πας ἨἩπνγδϊβεπάετα δέ 
:θϊπθ βοἱοπθο ἀα”, πο ϱἵθ τοί 
Αισθη αἴεηπί: Κτ. ΒΡρτ. 561, Ἱ, 1. - 

108. αἰνῶς ατβ{ααη]1 ο. Βεμτὶ ἴη. 
ἀθπᾶθρ Αβγπάείο. --- εἰς ώπα "πε 
Εεβίομί Ἠπεϊπρεβεμεπ”, ᾱ. Ἱ. ΥΟἩ 
ΑπΙίΣ, πίθ α 411, νρβ]. εἰς ὦπο 
ἰδέσθαι χ 405. 

169. Ώϊο {ο]ᾳεπᾶςθ Ἀπίνεταηᾳ ας 
οαΠα]]επᾶ, απ αἱ οἵπο Κοπηἰπ]θ 
νου ἀθπι Ὀθογοιβίομεπάρι Ὑοτίχββθ 
ππᾶ Ζ2πεϊκαπιρίθ πνοταπεσιβείσεα 
βομο]πί, ποΥοπ ἀ4οσοὴλ πεἀθιτ ΕΤΓΙΑΠΙΟΒ. 
ηΟοςἩ ἀἱθ6 (τεῖθε εἴνγαρ ἨΊΒΒΘΗ. ι 

100, ὀπίσσω Ἠϊπίθχμςτ, {Πχ ἆἱθ 
Ζακαπῇ., -- πῆμα: 'σαπι Ὁπ]λοθί]: 
ζα 50. 

161. ἐκαλέσσατο φωνῇ τ]εῖξ " ση 
β101) τη1ῇ Ἰαα6εχ ας 



162. δεῦρο Ζα ἐλθοῦσα: νε. Ν 
995. -- ἐμεῖο 18 γοη πάροιθε αἳ- 
Ἠᾶπριρ: νσ]. 4 500. 

164. οὔ τί µοι κτὲ: Ἠϊετάατο] 
πι]] Ῥτίαπιος ἀἱ6 Ῥομεα απίειπεη, 
πως πε]οπετ Ἠε]επα αἱ Ῥομτ]ά- 
Ῥενγαίεύο Ζα ἴἨππι Ποεταπύτ. Ώα8 
βαῖπε επΏ]εκῶνεο Απβϊοις ΤῬεσεῖο]- 
πεηάθ µοί ἀ. 1. 1Π πιεΙπεη ΑΊΡ6Π, 
1αΐ πε ἀας Ῥναά]καῦ ταῖς Νας]άταο]ς 
π Ῥείάεηῃ Φᾶΐσεη υγιοάετΏο]{, --- θεοί 
νύ µοι, ϱεσεηκᾶ{σ]ίοπες Αβγπάείοη. 

' νύ ἀεπ]) 19Ἡ, πολ]. 
166. πόλεμον πολύδακρυν, Τετς. 

Αρπ. ΥΠ 604 Ἰαογίπιαυϊε Ὀείζωπ. 
166. ὥς εἴη Σπεϊίει γοη 162 αἲ- 

; Ἠθπσίρει Εἰπα]καίσ: καὶ απο] ῥρε- 
Ἠδτί ζαπι σαηπεη Βαΐπθ ππὰ ἀεπῖεί 

"8η, ἀθί 8οποη αἵηπ ΑΏειοπίβεαίς 
᾿ποταησερ8ησεη 190. --- ἐξονομήνῃς 
παν ὝΝαπιθη απβερτίομοξ’, Ὀε- 
᾿πθηπθβῦ, 

167. Βεαομίο ἆθπ τεσε]ταᾶ[βίσοπ 
Ἠεσιβε] ἆετ Ῥτοποπιίπα ὅδε ππᾶ 
οὗτος ἵπ ἀοτ Έχασο απᾶ Απιπονς: 
Ἠϊετ παπά 178, 195 παπά 200, 956 απᾶ 
229: ὈὨθιάο αἶπᾶ ἀθι]κίΙβδοἩ, αὖΌετ 
πες Ἰοά]σ]ῖομ Απεάταοἷκ ἆετ απ- 
πιζε]Όατοη Απβοηπαπαηρς, ἀῑεςας Ζι- 
β]εῖοὮ της Βεπίεπαης εξ ἀῑε Έχασε 
(Απαρλοτῖβο]). --- ἠύς τε μέγας τε, 
οϐ ποιτραπάεπ, 5ο δη απά 6ΤΟ[Α. 

168. ᾖἦ τοι μέν ἵταπη ΖΥΔΣ, 

8. ΙΛΙΑΔΟΣ: Τ. 11Τ 

»δεῦρο πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἴξευ ἐμεῖο, 
ή ιά 

ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τὲ᾽ 

οὔ τί µοι αἰτίη ἐσσί, Θεοί νύ µοι αἴτιοί εἶσιν, 
ο 2 ιά / ’ εν] ως 

οἵ µοι ἐφῶρμησαν πὀλεμον πολύδακρυν 4χαιών 
” ᾽ με ος / Β / 
ὥς µοι καὶ τὀνδ' ἄνδρα πελῶριον ἑἐξονομήνῃς, 
υ. το ΑΛ. Ν δ.ἃ »/ / 
ὃς τις 0δ) ἐστὶν ᾽4χαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τὲ. 
ἡ τοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν, 
καλὸν ὃδ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 

2 ς2 - τα .ω λ 2 ν (ς 
οὖὐδ) οὕτω γεραρόν᾽ βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοιπεν. 

τὸν δ᾽ Ἑλένη µύθοισιν ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν' 
μαἰδοῖός τέ µοί ἐσσι, φίλε ἑκυρέ, δεινός τε’ 
ς ” [ / ς σέ, / ς ΄ ν 

ὥς ὄφελεν Θάνατός µοι ἁδεῖν κακός, ὁππότε δεῦρο 
υἱεῖ σῶ ἐπό 96Λ νωτούς τε Λιποῦσα ὦ ἑπόμην, Θάλαμον γνωτούς 

ω ς , ’ 

παϊδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν. 
ἀλλὰ τά γ᾽ οὐκ ἐγένοντο' τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. 

106 

170 

1Τ6 

ἄεπι ἆαππ δέ οπθερτίοΏ{, πο ὤ 18. 
Ὁρ 404. ἆ Όδτ. 4 445. --- καί είπα 
Κοπιραταδῖν πος. 

1Τ0. γεραρός ΔΠΒΘΊΛΠ]1Ι61, ἰατῖ- 
ἨοἹ. Ὑβ]. 211. -- βασιλῆι ταῖς ἄν- 
δρί πο ὦ 255: τρ]. υ 194. Βαο]- 
1ἱοἨ Β 4Τ8 Ἡ. 

1τ2--176. Ετπιάεταηπσ ααξ 169--- 
1606. --- αἰδοῖός τε πιιδ δεινός τε 
επιτγπᾶταϊΙσ απᾶᾷ ελτ[ατοηΏίρε- 
Ῥιοίζοπά, πῖο 8 952 παπά βοπεί. --- 
φίλε πας σεἀεμηδεντ Επάβι]οο τοτ 
ἔκυρέ, αταρτησ]ο]Ὦ σν-εκυρέ, απᾶ 
ἀ41θ6β6ς πεάεταπι νος δεινός, Ἱ- 
αρτησ]]οἩ δ.-εινός. 

178. ἀδεῖν γοη ἀαι ΊαΠ], πγοπαῖῖ 
ἄαβ {οἰσοπάθ βἰεπεπάο Βεϊποτῦ ἆθβ 
Τοᾶθς κακός Κοπίταβαθτέ, νρ]. Π 
4τ. 494. Βιηπ: Πᾶδία 16 ἀ4οοἩ Θ6ἴπεπ 
{γταίψ]]]σ σεφ Ἀπ]εη Τοά τνορο- 
7οσε!. Ηο]επα ἅπ[βετῦ ο6ς ἄαβ τοἈθ- 
γο]]ο (9θ{ΔΠ] 1μτει Βοπα]ά, πο Ζ 
944. 

174. θάώλαμον ἆας επε]ῖο]ποα(ε- 
πι 6, ἆαμετ Κεῖπο Ὀθδοπάςτο Εχ- 
πᾶῶηπησ ἀες αίίαη. 

1765. παῖδα, ἀῑε Ἠετπιῖοπε: ὃ 14. 
--- τηλυγέτην, εἰγπιο]οσίβεὰ π]ο]ῦ 
αἴοελει σα ἀεπίεηῃ, παηγβοΠεϊπ]Ιο]: 
Ιπι ζατίεη Αίοτ. -- ὁμηλικίην, 
φἹθ β 168, ας Αρεἰτασίαπι Ίπ Κο]- 
Ἰθ]κέῖνετ Βεάεπίπης. 

176. τό, Αος, γετρβ]β πα τέτηκα 
ζάαταπι.. Ὑσ]. 8’ 982. Μ 9. Τ'218. 
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τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὃ μ᾿ ἀνείρεαι ἠδὲ μµεταλλᾶς: 
οὗτός γ᾿ ᾽ἄτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽άγαμέμνων, 
ἀμφότερον» βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ᾽ αἰχμητής' 

ἐμὸς ἔσκε πυνώπιδος, εἴ ποτ᾽ ἔην γε.ί 

ὧς φάτο, τὸν δ) ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε᾽ 
ρῶ μάκαρ ᾽ήτρεΐδη, µοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον, 

ἡ δά νύ τοι πολλοὶ δεδµήατο κοῦροι ἀχαιῶν. 

ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν" 
ἔνθα ἴδον πλείστοους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπῶώλους, 
λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μύγδονος ἀντιθέοιο, 

ἐστρατόωντο παρ᾽ 

δαὴρ αὐτ᾽ 

” ο (9) 
οἵ ῥα τοτ 

καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἑων μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην 
2” ” ο . κ. ] / 2 ῃ 
ματι τῷ», ΌΟτε τ Μλδον ἁμαζόὀνες ἀντιάνειραι" 

ἆλλ᾽ οὐδ) οἳ τόσοι σαν, ὅσοι ἑλίκωπες ᾽ἄχαιοί.« 

ὃ 906. σ 982. Κιν. Ώι. 46, 4, 9. --- 
παί απο], Ὀεσθϊο]ληεί Αλ. τέτηµα 
815 ἀῑο ἆἄεπι νοτποτρεπεπάεπ οηί- 
αρτεσοποπᾶο ἸλΙτκαηρ. 

1Τῇ -- η 248. ο 402. τ 1Τ]1. 
119. ἀμφότερον Ὀείάεβ, πας 

παομ[ο]πεπάετ Εατηβον ἴπαι Ἀοπι., 
νο ὤ 144. ο Τ8, βοπεῦ αἀγετρία]: 
Κτ. Ώ. ὅτ, 10, 4, [Απμαηρ.] 

180. αὖτε «απάτοχβοἶζς”, 8Ώ6ς 
36]. --- κπυνώπιδος: 809 ποηπέ βἱο] 
Ἠε]επααιο] ὃ 145, νρ]. ΙΓ 404, 7 944. 
Ὁ πθᾶ, ἵπ ΒβοἨπιθγζ]σοπετ Ὠθιθ. 
Ώει ἀαποαῖβῖν αρροβῖαν Ζζα ἆθπι 418 
ἐμός Ζα επἰπεημπιεπάεπ («επεθῖν 
νι π1θ Β 64. Π 356. Κτ. Όι. 4π, 

: δ. -- εἴ ποτ ἔην γε ΥΘΕΏἨ ϐ6Υ 
68 19 παν; 7 ᾱπθο. 

182. µώκαρ 8ε1]᾽σ6Υ, µοιρηγενές 
σ]ἤοκβεσεῦθοτπας, Ρεί ει ἀορατέ 
γοη ἆετ Μοῖτα, Ῥορ]ᾶς]είος, 46 (οε- 
ΡεηβαίΖ 7α 4 418, ὀλβιόδαιμον 
σοϊµίσεβεσπεῖεγ, ἄἆθδεεηπ (]ῆο] 
νοη ἀ4επ ἀίδετη σερβερύ ψητά: ἆαβ 
6ερεπ{εῖ] 1 61. ε 596. Ἠίε πας]ι- 
βεπάο βροπζαπ] ἆαετ οτί επῖ- 
αρτιοΏί ἆετ Βίείρεταησ ἄετ Ῥτᾶά]- 
Καΐο: ψ, Β 51. [Απμαπᾳ.] 

185. ή ῥά νύ τοι δεδµήατο ἴταπῃ 
80 πατεη ἀἆεππ αῑτ απθετίμαη: ἆαβ 
Ἱπιροτ[εκῶδοπε Ῥ]πεαρξ. ἵπ Βοσας 
ααῖ ἀῑε ἐτᾶποετο Ἠ/αἈχπεμπιπηπρ ἆοι 
Ζ8]181ΟβΘΗ Μεηρο, αρ {ο]σετπάο 
ἦ δά νυ Ἱη Βοζας αιξ ἆῑε εῬεῃπ 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ, 

180 

16. 

ὄχθας Σαγγαρίοιο᾽ 

190. 

6εποΠπεπο Ἐγκεππίπϊθ ἀον Ῥοχαῦπ- 
Ἠο]]κοις εξ ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΠ. Ἐν. ἱ. 
ὅ8, 3, 4. ὙΒ]. σα Θ 168. ν 309, 
σα ᾖ ῥά νυ Κ 401. Μ 164. Σ 894, 

184. καί "αποἩ’, πψΙθ πο αἩ- 
ἀετεπ ερεπάεπ. -- Φρυγίην: σα 
Ῥ 8602. 

186. ἔνθα ἀεπιοπαίταν ἆαἃ. --- 
Φρύγας ἀνέρας βεμὂτύ επ Ζ1βΗΠΙ 
ΠΠΘΗ. Ίο πΏπι]ομ ἄνδρες Ζα Θἶπεπα 
γο]κεπαπιθη ὑχ]σε, βἴεπεπ Ῥείάο ΊΝ ὅτ- 
ἐος ιππέα] να πθῦθη ΘΙΠΑΠᾷ6ΣΥ. --- 
αἰολοπώλους πα]ξ 5οἈπθ]]6π Ἐ9β- 
86η. [Απ]απρς.] 

196. Ὀτρεύς, οἵη Βονγαρος ἀθβ 
ὮΤΙΑΠΑΟΒ, απὰᾷ Ἰύγδων, Ὑαΐει ἀθΒ 
Κοτῦριις, (Υετρ. Αθπ. Π 841), ν/ατθ 
Κδπὶρο ἵπ ΒΗΙΥΡΙεΗ. : 

19Τ. Εταίες ΗοεπιϊεζίοἩ -- ἆἄ 818. 
οἵ, ῥα πε]ο]Ἰο πᾶπι]1α]. --- Σαγ- 
γάριος αἶπ Ε]πί8 Οτοεριαταίδας 
1119. ερ. {]. 944. 1ήν. ΧΧΧΥΙΙΤ18. 

1868. καί αποἩ, σα ἐγών. --- ἐλέχ- 
Φην, “πατάς οἰπισογθο]νηοί”, πατάς 
σοσΏλ]{; γρ]. μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην ᾗ 
ι 996. ον 

189, Αμαζόνες ἐπτίθη ατα εἶπθπι 
Ῥ]άπάεταπρεζασο Ἐτίεσ σθσεηπ ἀἱθ 6. 
Ἐπιγσίετ, ἆεπεη ἆκππ Ῥτίαππος σα 
ΗΠ{ο καπ, γει. Β 814. Ζ 186. 

190. ἆλλ᾽ οὐδ᾽ οἳ δεᾷ πε εἰ φι- 
ἄειπ, ἄοσεηβα!σ τα 186. --- ἑνωποοα 
Ζα 4 98. ς 

αν 

ἆ 

« 



5. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. 

δεύτερον αὐτ᾽ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν ὁ γεραιός" 
ας ον η / , , α ος 

υεῖπ᾽ ἄγε µοι καὶ τὀνδε, φίλον τέκος, ος τις οὃ 

µείων μὲν κεφαλῃ ᾽άγαμέμνονος ᾽ἄτρεΐδαο, 
εὐρύτερος δ᾽ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι. 
τεύχεα μέν οὗ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 1956 

αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν' 

ἀρνειῶ µιν ἐγώ γε ἐίσκω πηγεσιµάλλω, 

ὃς τ᾽ ὀίων μέγα πῶυ διέρχεται ἀργεννάων.« 
τὸν ὃδ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειδ) Ἑλένη «4{ιὸς ἐκγεγαυῖα᾽ 

οὗτος δ᾽ αὖ 4αερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς, 200 

ὃς τράφη ἐν δήµω Ἰθάκης κραναῆς περ ἑἐούσης 
εἰδῶς παντοίους τε δόλους καὶ µήδεα πυκνά. 

τὴν δ) αὖτ ᾽άντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα' 

μῶ γύναι, ἦ µάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπὲς' 
ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεύς, 205 

σεῦ ἕνεκ ἀγγελίης, σὺν ἀρηιφίλῷ Μενελάω' 
τοὺς ὃδ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα. 
ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ µήδεα πυκνά. 
2 7 σα Δ / ε] 2 / 3 

ἀλλ οτε δη Ίρωῶεσσιν ἐν ἀγρομενοισιν ἔμιχδεν, 

191, δεύτερον αἀτοτρία]ας Άει- 
ἑχατα: νρ]. 926. 

192, εὔπ᾽ ἄγε µοι, πὶθ ο 841. ψ 
261 υπᾶ Ι 6185. Κ ὅ44: βοηεί ντα 
4ἷε πηξ ἄγε τετὈυπάεπο Υ ετρα]{ογπι 
Ἀροτα]] πας σεκείσῦ. -- τόνδε, αἩπ- 
Ὠπίριετύεε ΟὐΡ]εΚκέ: σα Β 409. [Αή- 
Ἠπηρ.] 

1985, µείων μέν, πᾶ]πετο Ῥετεϊο]- 
πππστη ὅδε. --κεφαλῇ ατι Ηααρί6. 
Ἐν, Ὀι. 48, 16, 11. 

194, ἰδέσθαι Ιπε ἄετ ΒεΖίεπαπο 
Ζᾳ εὐρύτερος. 

195. Ὑσὶ. ὅ 426. 
196. Ζψεϊῖίος ΗεπιΙαίϊο]Ἡ --- 4 3281. 

250. 4 964. 640. µτίλος ὥς να. Ν 
402. --- ἐπιπωλεῖσθαι στίχας (σα Β 
681) απ 4επ Βεῖπεη Ἠϊ]ππδς]γοὶ- 
ἴεπ, σαν Μπαίετππσ: ἆΌεν 1η {ειπᾶ- 
Ἠσλει ΑἨβιοπί 4 540. 

191. Ώεχ Ύετε σ]1εὈί ἆῑρ ετκ]ᾶτεπάςα 
Απκ[ήηταηπσ γοη ῄἈτίλος ὥς: ἐγώ 
ἀπτοἨ γέ πιατκ]ετς: 18 16Ἡ νοαχ- 
Ρ]εἶο]πςθ. -- πηγεσίµαλλος, ΥοἩ 
πήγνυµι ροὈϊ]άεί πο ἑλκεσίπεπλος 
ταμεσίχροος, ἆᾱ. Ἱ. πι] ἆῑσλ {ατα 
Υ1τείβ. 

198, πῶυ Ττ1{6, Ἠετάε, 5εῖς τοη 
Φολα{πετάεη. 

900. οὗτος δ᾽ αὖ, ἀετ ἄερεηραία 
Ζα οὗτός γε 118. Ιπ 299 οὗτος δέ. 

901. ἐν δήµῳ πι ἀεὈϊεῖε. --- 
Ζαπι ΚΟΠΖΘΡΒΒΙΤΕΗ περ νβ]. ι 2 τρη- 
χε”, ἆλλ᾽ ἀγαθὴ πουροτρόφος. 

205 -- 4 805 υπὰ βοπεῦ, 
904. ἦ µάλα 18 υἙΗτ]1 6]. 
905. καί, Ψὶθ 184. --- δεῦρό ποτ 

{λυθε, πᾶπι]οὮ γος ἆει {ὔγπι]ιοπθη 
Κτιερεετκ]ᾶταπα, πτη ετθῦ ααξ Γγιεᾶ- 
Ίσ]α ἸΓεαῖεε ἀεπαρίμπαπηςρ σα Τος- 
ἀετπ. Ὑρ]. 4 158 Β. 

906. ἀγγελίης βαείαπο. πιαβου]., 
αἷς Βοΐβδομα{ίοτ. Υπ]. σα ἄ 984. 
4140. Ν 262. Ο 640. [Απμαηρ.] 

901. ἐξείνισσα “'πΒΗπα ραβ{]]ο απ 
παπά φίλησα "Ὀαπψ]τεείϊε’ Ζεΐσεη ἀἱθ 
Απίάηρε ἆἀθ5 Ἠ δ]κειτεοΒίβ, Ἠ8οἩ 
νγε]ομθπι ἀἱε οεαπάθεοεπα[ίεη σαεῖ- 
{τεαπά]ῖομε Ἠεο]λίεο σεπ]είβεη. 

908. φυήν νυ τά ετ]Δαίετί 909 --- 
911, µήδεα 212 Β. 

909. Ὑαι. Κ 180. Ζας Κοπείτακ- 
Ώοη τοπ ἔμιχθεν τα δὅ. ἀγρομέ- 
νοισιν: 1π ἀετ Ὑο]κβγετβαπιπα]πηρ, 
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στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους, 
ἄμφω ὃ᾽ ἑξομένω, γεραρώτερος ἠεν Ὀδυσσεύς. 

ὅτε δὴ μύθους καὶ µήδεα πᾶσιν ὕφαινον. 
ἦ τοι μὲν Ἰενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, 
ἀλλ᾽ 

δ. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ, 

παῦρα μέν, ἀλλὰ µάλα Λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύµυθος. 
οὐδ) ἀφαμαρτοεπής. εἰ καὶ γένει ὕστερος ἠεν. 
ἆλλ᾽ ὅτε δὴ πολύµητις ἀναῖξειεν Ὀδυσσεύς, 

σκῆπτρον ὃδ᾽ οὔτ 
ἆλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀίδρεὶ φωτὶ ἐοικῶώς' 

216 

στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας. 
ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, 

290 
) νο ή ά / 2 κά 

φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾿ ἔμμεναι ἄφρονά τ᾽ αὔτως. 
ἀλλ᾽ Ότε δὴ ὅπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἴη 
καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, 

πε]οῖο ἄδετ ἆῑο Εοτάεγαπσεη ἄθτ 
ἀθραπάζεη Ῥοταίθη «ο]]ΐ6. 

210. στάντων ἄθποῦ. ραχΔΙ0., εἴπθια 
αΏὈβο]αύεη η8]θ Κοπιπιεπά, γοΏ Μ6α- 
πε]αος παπά Οάγβεειρ. --- ὑπείρεχεν 
ταρίε Ἠθδινος, ἴρει ἆεηπ απάἆθτη. ΚΥ. 
Ώι. δο, 9, 4. -- ὤμους, Αοοπεαῖῖν 
4ε8 Βεζασ. 

211. ἄμφω ὃ᾽ ἑζομένω, εἴπ Νο- 
πη]πα[ῖν ἀ46β (απσπεηῃ, παμεζα αἩ- 
βο]αί, απ παχ 4θτ οἶπο ἆοτ Ῥεϊάςῃ 
ἀατίη 
Ειῖε Το]σῦ: σα Κ 234 ππά σ 96. 
-- γεραρώτερος, ζα 110, ἵαπβ6ΊιΠ- 
11ομετ) νοπ Βίαΐαν (φυήν 908). 
Μεπε]αος Παϊίο οἴπεπ Κανζεη 00ευ- 
1610 απᾶ Ίπησο Ἠείπθ, βο ἆα[ς οτ 
παν 1π Βΐσεπ ἸΚ]εῖποτ νατγ. [Αή- 
Ἠαηρ.] 

212. ὑφαίνειν ἵπ Ἡρετίταρεπεπι 
Βηπε, π]θ πΠ8εΥ απζαἰ{ε]π, βοπβῦ 
πηῖξ δόλον απὰ µῆτιν, Ἰ16χ τοῖξ Είη- 
βοἩ]αί[ς 4εβ Ὑουίταρς, νβ]. Η 824 
ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν πας 826. --- 
πᾶσιν ἀεπ Υετδαπηπιε]ίεη. 

918. ἐπιτροχάδην ἵηπ Τ8ΒΟἨ ΘΙΩ 
Ἁπ]ατα{, ἵπ ἀεσεηεαίΣ πα ἆθπι Ὦε- 
ἀΔο]λίσοιι Απζείει ἆε5 Οάγρεεις, 
4ετ πχ Ίβηήσεαπη 1η Ε]α[8 Καπι (211): 
νΡ]. σ 26. 

214. παῦρα µέν: ει ἆασα Ῥθα)ῦ- 
5Ιοπ]ρῦθ Εερεπδαί” {ο]σό οτε 216 
οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής: πεπὶρ, αΏθτ 
ἱχεβεπά (Π1ομό γετζεΒ]{ε Ἰλογίθ τε- 
ἆεπά). Γαὔγγίβοηεη εολ]ερῦ βἶο]ι παῖῦ 
ἀλλὰ ρατεπίΠεβῖβοα, γψῖο ἀἱο Ῥο- 

Ζαββπηπιεηρε/α{βίοπ Τει]θθ-- 

ρτὔπάπηρ ἐπεὶ οὐ πολύμυθος σαϊρί, 
επ ταπίετσεοτάπείετ («ερεηβαία: 
ποεπηρ]αεῖίοι 5δθ]ιγ 
116] (εἶπ ἀπ πβ]1οβ). 

216. ἀφαμαρτοεπής: σβ]. 1 611. 
Ν 834. --- γένει παχ Ἠΐυ Εῆν γενεῇ 
4εχ ἀεὈιανέ ἆᾱ. 1. ἆἄθπι Α]ΐεχ. ομακς ; 

γοτηθΏτι- - 

917. ὑπαὶ ἴδεσκε 88] αεί "ηῖθ- 
4αν”, ταῖς ἆθτ πᾶμενα Ῥθεπιπππς 
κατὰ χθονὸς ὄ. πήξας οσιές ἔγι {ογ- 
παπι ἀε[αίς (Ωπἰπεῦῇ, ΧΙ 8, 156): 
πα ΕΤ11, -- οἵπ Ζ6ἴοπθη 495 Νεο: 
ἀεπ]κεηβ. 

918. σκῆπτρον, ἆε8 Ἠθάποια: πα 
4 58. 

219. ἀστεμφές: τα Β 944. 
2320. φαίης κε Ῥοϊεπα] ἆσι 

γετραησεη]αῖξ, νε 3238: ὀγεζσγον, 
Ο 691, αἰθΙβε] ἔφης ἄν. Ῥαταϊα]λίῖ- 

ἀθῆαν Αβγηάθίο. βοἶιθυ Ἐο]σεραία, 
Ὑρι. τα 909, Κι. Ρι. 61, ὃ 4. --- 
ζάκοτόν τε τινά "αἶπ τεομό ἱπρτίπι- 

εἵη ταση ίετ Ῥαπθτίδορ{; | πη]σογ”, 
Όρος τὶς Ία Η 156. -- ἄφρονά τ᾽ 
αὔτως απᾶ παχ 8ο εἵπ Ττορί: 
αὔτως Ψἱθ 4 198. 

2321. ἆλλ᾽ ὅτε δή, παπα νΙοτίεηπια] 
4θ6τεα]ρε Απίαηπρ π]θ 309. 212. 316: 
σι 4 469. 7 200. -- ἐκ στήθεος 
εἴη, αΠβοΠαπΠοὮ σεβαρῦ νοπι Ηεῦεν 
4ετ Ετιςύ Ῥοαῖπι Ἰαπίεη ΒΡΙΘΟΠΕΘΗ, 
[Απ]απσ. ] 

999. νιφάδεσσιν ἐοικότα, σαχ Ἐθ- 
πεϊεππαης ἆετ ππαπῖθτρτοσμεη Αὐτὸὂ- 
πηθηάεη Ἠεεί[ά]6, ἴπι ἄεσεπβαῦ πα 
214. 
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8. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 121 

οὐκ ἂν ἔπειτ ᾿Οδυσῆί γ᾿ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος' 

οὐ τότε γ᾽ ὧδ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀγασσάμεθ) εἶδος ἰδόντες.« 
τὸ τρίτον αὐτ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν ὁ γεραιός' 

ον ο. 2 λ Φι Ἡ η, /’ ε 
ωτίς τ ἂρ οδ ἄλλος ᾽ἄχαιος άνηρ ἠὺύς τε μέγας τε, 

ἔξοχος ᾽άργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους:«« 
τὸν ὃδ᾽ Ελένη τανύπεπλος ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν' 

2256 

μοὗτος ὃδ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος άχαιῶν' 

Ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν ἐνὶ ἸΚρήτεσσι θεὸς ὣς 2590 

ἕστηκ, ἀμφὶ δέ µιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται. 
πολλάκι µιν ξείνισσεν ἀρήίφιλος Μενέλαος 

οἴκω ἐν ἡμετέρω, ὁπότε Κρήτηθεν ἴκοιτο. 
νῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας ᾽άχαιούς, 

” 23 , , 2 2, 2 Ἂ 

ους κεν ἕυ γνοίην καί τ οὗυνομα μυδησαίμην 25ὔ 

δοιὼ ὃδ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσµήτορε Λαών, 
Κάστορά 9᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα, 
αὐτοκασιγνήτω., τῶώ µοι µία γείνατο µήτηρ. 
ἡ οὐχ ἑσπέσθην ακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς, 

998. οὖκ ἂν ἔπειτ᾽ ἐρίσσειε, να]. 
τ 286. Βεαολίε ἆαδ Ῥείοπίο Ὀδυσῆί 
Ίε απᾶ ἀῑε Ἰεάετπο]απσ ἆες Να- 
Ίηεη8 224 απεἰατῦ εἶπεςβ ΕΤΟΠΟΙΠΙΕΠΡ 
Άη ἀ4ετεε]ῦεη Ὑετβείε]]ε: σα 482. 

924. τότε ἀπτε] γέ Ὀδείοπό Ίπῃ (.Θ- 
ρεηραίᾳ σα ἀατ 251 πιῖζ ὅτε δή εἶπ- 
ρο]ειίείεηπ Ῥ]ύπαίιοἩς, πψεῖες σατᾶς]ς 
Ἀπί 916--920 ππᾶ ντα πᾶπετ Ῥ6- 
ΒΠπιποῦ ἀπτοα ἀας {ο]σεπάθ εἶδος 
ἰδόντες. --- ὧδε κο, πεῖκῦ αι 928. 
Ὀα8 (απσε τεκαρ]α]ετί πι ἄερεπ- 
βαἲσ τα ἀαπι γοτπετσεπεπάεη (Αβγπ- 
ἀείου αἀνετεαίναπι πα]{ απαρΠοτΙΒΟἩ 
Ρεείε]]τετ Νεσαβοπ) ἆεα Κοπίταβί 
Ζπ/Ιβοπεη ἀοι Ἀπ[κετεη Ἐτεοπείπαις 
ππᾷ ἀετ τεάπετίεοπει τκαπρ ἆθβ 
0ᾱ.: απᾶ ἆοοῖι Ἠαδίεη πνῖν ἀαπια]ς, 
αἱ πὶτ ες 04. ἄπ[δετο Βτεσλείπαπσ 
βαΠεπ, π]οἈί εἴπεῃ βοἶέπεῃ απ{Βετ- 
οτάεπ{]Ιοπεπ ΕΙπάταοκ ετηα]ίθι, ἆαί[ς 
πχ εἶπθ βοἱοπο Ἰίτκαηπσ βαἴπετ 
Ἠεᾶε Ἠδίτεηι ετπατίεπ Κὔππθα, [Απ- 
ηαηρ.] 

906, τίς τ᾽ ἄρα: τα 4 8. Β ΤθΙ. 
3228. τανύπεπλ]ος πι Ίαησαπι 

ἄοψπαπάςε, εἶη ροββθεβίτθς Οοπιρο- 
βἴίπτη, νοη οἴπεπῃ α]έεπ Αά]εκέῖν τανῦ 
πευϊ]ἀεῦ. [Απμαπς.] 

909. οὗτος δ᾽: Ζα 900. --- ἕρπος: 
Ζα 4 284. 

250. Ἰδομενεύς πητὰ νοη Ἠε]οπα 
εγνᾶπηῦ, ομπο ἆα[δ βίο παο]Ὦ 1πι 
ρείτασε ποτάθη 16; 65 απἰερτίολέ 
Ἀθεχ βεἩτ πο] 1ηπτεν Βαε]επββίπι- 
πηππς (199 {), ἆα[ς αἷο Ῥεῖπι Απ- 
Ὀ]οίς ἀεεεε]ρει ἆετ Ψετραπσεπ]οῖξ 
βεἀεπΚέ αππᾷ ἀἴεεεῃ εάαπκεπ, νῖθ 
4ετ Ῥεμπαπομό παςὰ ἆεπ Βτάθγη 
(256) Δπράταεκ σ]εῦῦ. ' 

981. ἠγερέθονται: 7α Β 804. Ώα8 
Έτᾶρεπβ, πε ἆἄ 121, σιερί Ἠιετ αἵπ 
πια]εγῖ8εμες ΕΒ]1]4. 

958. ὁπότε τηῖῦ ἀεπι Ορίαΐϊν Αογτ. 
Πἰργα[ίγες Απζεοθάεπβ πεῦθη ΘΙΠΘΠΙ 
Πζργαίνεη Τεπιραβ ἀετ Ύδετσβησεπ- 
Πεῖῦ (ἨΙετ Αος, πιῦ πολλάκι) Ίπι 
Ἠατρίκαίσο, πο Κ 489. Χ 609. Ω 
14. χ 415. 

2856. κὲν γνοίην Ῥοϊτεπᾶα]ετ ΟΡ- 
ἰαίν. --- ἐύ ᾱ. 1. 66πα. --- καέτε: 
Ζα 4 5οΙ. 

2οτ - 1 800. 

958. Ὑρ]. Τ' 298. τώ μοι -- γεί- 
νατο οπν]οκε]ῦ ερεχεσεβῖθοῃ ἆθπ 
Ἰπμα]ῦ νοη αὐτοκασιγνήτω: µία -- 
εαᾶεπι, 80 ἀαίβ ἆοτ Βίπη 1866: δαάεπι 
φμαε πιο. [Αππαπς.] 

939. ἤ απὰ ᾖ (940) αἶπα ἀῑτε]ίο 
Ώοργρε]ίταρε, πγε]οπε Ἠε]επα απ β1ο] 
βο]Ώεύ τ]ολ{εῦ. 



122 

5΄ / ” 
ή δεύρω μὲν ἔποντο νέεσσ 

δ. ΙΑΛΙΑΔΟΣ Τ. 

ἔνι ποντοπόροισιν. 
” αι} 2 2ο / / , ε) - 

νῦν αὖὐτ οὐκ ἐθέλουσι µάχην καταδύµεναι ἀνδρῶν, 
, / ὁ 5 , 1.8 Β , κ 

αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πολλ, ἅ µοι ἔστιν. 

ὧς φάτο, τοὺς ὃδ᾽ ἤδη κώτεχεν φυσίζους αἶἷα 
, 5 

ἐν 4ακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὄρκια πιστά, 
ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐύφρονα. καρπὸν ἀρούρης, 

46 

ἀσκῶ ἐν αἰγείω' φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν 
κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα᾽ 
ὤτρυνεν δὲ γέροντα παριστάµενος ἐπέεσσιν' 
ὄρσεο, «4αομεδοντιάδη. καλέουσιν ἄριστοι 
Τρώων 9᾽ 

960 

ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν᾽ ὄρκια πιστὰ τάµητε᾽ 
αὐτὰρ ᾽ἄλέξανδρος καὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος 
µακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ᾽ 

3 δέ κε νικήσαντ ὴ καὶ κτήμαθ’” τῷ δέ κ ή ι γυνὴ κτήμ 

940. δεύρω πας Ἠϊετ ία ἆθβ 
επ Ἠπ]οπεπ δεῦρο, δομεΙπί ἀἱθ 
αγαρτὔηρ]σοπθ Ἐοτπι, --- μέν, ἆεπι 
ἆμ9 {ο]πεπάο νῦν αὖτε επ[δρτίο]ό, 
κτ. Ῥι. 69, 44, 4. 

249. αἴσχεα Ῥομπιᾶμαηρθη. - 
δειδιότες, πᾶπα]1ο Ἡὂτεη Ζ1 ΠΙϊΒΒΕΗ. 
γρ]. 2594. --- ὀνείδεα "Ὑ οι ᾶτ{[α”, 
ππη 4εη Βεριτ νο αἴσχεα που 
σα νοταίἈχκεπ. --- ὤ µοι ἔστιν, ἀῑθ 
απξ ταῖχ Ἰαβίεῃ. 

948. Ὑρι. 1 801. κάτεχεν: 2α Β 
699. φυσίζοος ἀῑε ΤεῬρεπ 8Ρρεη- 
ἀεπᾶς. 

944. αυθι "ἀοτῖ) Ἠϊεχ βεἶποι Εχ- 
Κ]άταηπσ παε]ιρεφείζε, πε ο 466: 
σα ν 206. Βρᾶΐει πιτᾶς ἴητ ἀταῦ 
σα ΤΠπεταρπᾶ πετεὶσί. -- φίλῃ ἐν 
πατρίδι γαίη: Βτ. Ὀι. 68, Τ. 

γ. ο45- 519. Ἠγίαπιος [ᾶ]νί αι 
ας Φε]ασιί[ειᾷ ιωιᾷ ουο]ρίο]υί ιζί 
ΑΦαΠΙΕΠΙΠΟ ἄει Ἐεγίταφ, Ἰοογαμί 
εν ασ Ίγοία ζωγήολλε]ιγί. 

946. Ἠ]ετ Κελμτυ ἀῑο Ετζᾶλμ]απρ 
παοἩ ἆ4εν Ἐρίκοάε σα 120 2υτᾶσ]. 
--- ἀνὰ ἄστυ ἆατον Που Ἠίΐπ, 
Ζαπᾶςμεί Ὦἱ86 Ζαπα Ὀκβϊόσπει Τηοτο: 
249. -- θεῶν, ἂετ 105 1. ΕΕΠΑΠΗ- 
επ. --- φέρον, ππα θἶθ 1η8 Ῥασεχ 
Ἠπαποσα σίηροη. -- ὅρκια πιστά, 
πε 269, Σατετ]ᾶρβαίσθ Εἰάθε- 

| 
ἵ 
ή 

ἱπποδάμων καὶ ᾿4χαιῶν χαλκοχιτώνων | 

ἆ 

ν ἀμφὶ γυναικύ" 

ἔποιτο οὔδ 

ρ/ίάπάςτ, ταῖς πβομ[ο]σεπάετ ΕἘτ- Ι 
Κ]ἄναηρ. ΐ 

941. ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ, πίο ἕ 8, 
4ᾳ5 σον δμπ]ο]μθ Τχαπεροτεμή {οἱ 
465 Ἰἡ/αἰπεβ. [ 

948. Ἰδαῖος ἆθγ απρεδοἸθηδίθ απ{θς 
ἀ4θη Ηοτο]άεπ ἀθ8 ἘΓΙβπΙΟΒ, ἀθββθπ 
Ῥενβοπ 6ς παλθεθεπῦ: Η 216. 819, 
981. 6) 282. 906. 

249. γέροντα, ἀ4εηπ Ἐτίβπιοβ. --- 
παριστάµενος, Ἠβεπάθπι 6χ, Ὑ8Β. 
ἄρεχραπρον 6, απ ἆθπ Ταπι 
ἤρος ἆοπι ΑΚΔίομοπ Τποτθ (149). 
Ἠϊπαπ{ρεβίθρεη αγ. 

250. ὄρσεο Ιπιρετα6. ἆθβ σοπαϊθο]ι- 
ἴθηπ ΑΟΧ, ὀρσόμην, πιΏςλθ 41ο 
ααΕ, πηῦ (οἸσοπάθπι Ααγπάείοη, π]θ. 
κ 390. Απάστς ἕ 9256. η 

262. τάµητε, ἂπ ππᾷ ἀἱθ ϊτεύεα 
4ενχ Αολμᾶςετ. Ὑψπι. σα 106. ι 
258---255 -- 156---198. ἥ 
954. µαχήσονται Ὀεπεϊολμπεῦ οἵπ- 

{αοἈ ἆαβ ὑονονείε]οπᾶς Εακθαπι. ἥ 
2656. κέ: σα 158. -- ἔποιτο: ο. 

ἄεπ επἰίβρτεέπεπάεπ Βί6]]εη Το. 98. 
285 Ἱπιρεταᾶν, πεῖ] ἀοτῦ εί ἆθπι 
γοτεσβ]ασ παπά ἆεν Εεβιφείσαπρ εν. 
γοτίταρε ἀἱθν αἱ Εοτάεταπρ οἆ 
Βορίπππιαπς Ἠϊπᾳεβζε]]ό γηνὰ; μίοτ. 
4ετ Ορίαΐν, πνγίε Τᾶ, 74Π1 Απθάναοκ. 
4ε5 ἸλαπβοΙθβ. 

. ο 



ο οἳ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ ταµόντες 
ναΐοιµεν Τροίην “οβαλσμα, τοὶ δὲ νέονται 

ἵππους ζευγνύμεναι᾽ 

᾿ἄφγου ἐς ἱππόβοτον καὶ ᾽Αχαιίδα καλλιγύναικα.- 

ὥς φάτο, ῥίγησεν ὃδ᾽ ὁ γέρων, ἐκέλευσε δ᾽ 

8. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. 19258 

ἑταίροις 

τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπίθοντο. 260 

ἂν δ᾽ ἄρ) ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω' 
πὰρ δέ οἳ ᾽Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 
τὼ δὲ διὰ Σικαιῶν πεδίονδ᾽ 

ἆλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ 

34 3 

ἔχον ὠκέας ἵππους. 
Α λ . 
ἴκοντο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿4χαιούς. 

ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν 26056 

ἐς µέσσον Τρώων καὶ ᾿ἀχαιῶν ἐστιχόωντο. 
”/ 2 2 η λ 

ὤρνυτο ὃδ' αὐτίκ 
2Η ” 2 νὰ 2 / 

ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων., 

ἂν ὃδ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις' ἀτὰρ κήρυκες ἀγανυοὶ 
ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον 
μἴσγον. ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. το 

᾿Ατρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι µάχαιραν. 
ᾗ οἳ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰξν ἄωρτο, 

256--258 - τὸ-- τὸ. 

251. ναίοιµεν: τα Τ4. --- νέονται 
αἱς Επύαταπα πο 198. 

259. Ἐτεῖος Ἠεπι]κίῖοὮι -- Ο 88. 
ε 116. ῥίγησεν, ἂπβ Ῥθεοισπίβ Ὑγθ- 
6επ Ῥατίβ: νρ]. 506 Η. 

260. ἐπίθοντο: ἆῑε Γατειε]]αησ 
1 Ἠϊοτ α{{α]]επά Κατ, ἂθ ἆθπι 
Ἠδτοτ Ἀρεχ]αβεεη ὈῬ]ειρῦ αἰοα σα 
πεισερεηπᾶτίίρεηω, ἀαί Βἱε Ζππι 
Ῥα]αρίο εἶ]επ, ἀοτο ἀῑο Ῥ[ετάε αἩπ- 
βοἨΊττεα ππὰ Ζαπι Ἴμοτο {αητεη, 
πποταυ{ξ ΒΓΙΑΠΙΟΒ τοπι ΤαχπηῬ Ἠεταβ- 
ατειρῦ. 

961. κατὰ ὃδ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω, 
πῃο 911. Τ' 994, ζοςρ ἀἷο Ζὔσε] 
αἰταί{ απ τοκπᾶτίς. Ρίο 2ᾷσει 
πᾶπα]οὮ ἹάτΕη, 80 Ίθηρθ εἵη Ὀ6θ- 
βραπηζετ Ίασεη Ἠα]ζεπ βο]]ΐθ, 8η 
ἄεπι ποτάετη ἘπάρῬ ἆἀε6 Ίασεπ- 
χαπάθς Ὀδίοκαρί: Ἐ 969. 822. ΎοἨπ 
Ἠϊες πιαοἈς αἱ Ἐτίαπιοι 108 παπά 
116Ώ6 β1ε τον ἄ τίς απ β10Ἡ. 

205. πὰρ δέ οἳ, πὶο Έ 366, πο- 
Ῥεη 1Ἠπα, 8ο ἀαίς 6γ ἀοτῖ βὔεπεηπ 
Ῥμεῦ: αἀνετρῖα] γ 482. 4 519. 518. 

2608. Σκαιῶν εαΏείαπ[αν]οτῦ {οἈπο 
πύλαι) Ώωχ Ἠ1ετ. --- ἔχον Ὦϊβ ἵππους 
Ξ-  πθο, "ἨΠιε]ζεπ), ]επκίσθη. 

964. µετα: Ζα 4 4299. 
266. Ὑσ]. 4 619. 

266. ἐς µέσσον: τα ττ. 
261. ὤρνυτο απ{ξ πιαςλ{ο 5161, 

εἰ] αγ Ῥεατᾶ[εαης 4οτ Τχοθυ- 
Μἠτείεῃ. --- αὐτίκ' ἔπειτα π8οἩ ἆθπι 
Ὕοατραπι νο ϱ 120. 

2608. ἄν, πᾶΏπι]Ιοἃ ὤρνυτο. Ὑρ]. 
Έ. 481. Ἡ 168.  πὸδ. -- κήρυχες, 
νοπ Ῥεϊάειπ Ῥατθεῖεη: 274. 

269. ὅρχια: νε]. 245 {. 
2Τ0. μῖσγον, πΙοπί σ]αῖεἩἈ κερό- 

ὤντο (8 410. οὔ00. υ 258), κοπᾶετη 
ενετεϊηϊσίεη᾽ ἆεπ Γεῖηπ Ῥεϊάετ 
Ται]ε Ζαχ ἈΏρεπάᾶο: 2964 Ῥεππ 
Ῥαϊ Εαιετ]1οπεπ Ορέετη ἀπτέε ἄεχ 
Ἠαεϊπ πΙοΏῦ πας Ίλαβ8ευ βεπιβομύ 
εείῃ, 4αμετ 4 169 σκονδαὶ ἄκρητοι. 
Ἡ/ο αὖοτ µίσγειν οἶνον νΟΤΙ ἔεπιρ- 
γαγε υὔιίηι Εε Εις ὑτ]ῦ καὶ ὕδωρ 
Ἠιπσα, νε α 110. βασιλεῦσιν, 
ἀεπ ΕἨτβίεη ἆθχ τας. ππᾶ Αολᾶστ, 
-- ὥδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν Ξ- α 
146. 

οτι. 2τ. 5 Τ' 2595. 208. 

219. πάρ πα] πουλεόν πεῦ 6η ἆθτ 
Φοπεῖάο Ἠ1Π, 186 απεοπαι]Ίσμετ, αἱβΒ 
4εχ Ώαέῖν πᾶτοθ. --- αἰέν, υγεῖ] 6 68 
οξῦ Ῥεϊ ΟΡρίέετη Ὀταιςλίθ, 
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ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας᾽ 
/ / μμ ο ν αν 

κήρυκες ΤΊρωων καὶ ᾿ἄχαιων νεῖμαν ἀρίστοις. 

εὔχετο χεῖρας ἀνασχών' 
»Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν µεδέων, κύδιστε µέγιστε, 

ἐφορᾶς καὶ πάντ᾽ 
καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καµόντας 

τοῖσιν δ᾽ ᾽Ατρεΐδης μµεγάλ᾽ 

ἠέλιός 9’, ὃς πάντ᾽ 

ἀνθρώπους τίνυσθον. ὅτις κ᾿ 
ὑμεῖς µάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ 
εἰ μέν κεν Μενέλαον ᾽άλέξανδρος καταπέφνῃ, 
αὐτὸς ἔπειθ) Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήµατα πάντα, 
ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν᾿ 
εὖ δέ κ᾿ ᾽άλέξανδρον κτείνη ξανθὸς Μενέλαος. 
Τρῶας ἔπειθ) Ἑλένην καὶ κτήµατα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 328ὔ 
τιμὴν ὃδ᾽ ᾽Αργείοις ἀποτινέμεν, ἤν τιν᾽ 

ἀνθρώποισι πέληται. 2 

ἤ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ 1} 

918. ἀρνῶν αἱ Ἠαπρίρορτϊῇ ἆθπι 
τορϊθγεηάθη κεφαλέων ποταπηρεβίε]]ϐ. 
γρ]. 10848. ΑσαπιεπΊποῦ Γαηρ1εσῇ Η16Υ 
8]8 Οωουρείορίο. 

274. νεὶµαν, ἀἱθ αὉροφομπ]θεπεν 
Κορίμααχε: εἶπ αγπιοο]βομερ Ζε- 
οποειπ, ἀαίβ Ῥειάς Ἠθετο ΑΠ ἆθπι 
Ῥππάθενθτίχασο ὨὈε[ει]σύ Ἡαχθη, 
ροπ]ββεγπιαίδεη απ 4ο Ὑιάᾶεν- 
ἨΒαρίες εομιηνῦτεπά. ΈἘς8 σαχ αΌθχ 
εἵπ {εποτ]οβ6β ΟΡίες, ἀετρ]αΙοβθι 
Ὡθεοπάςθτς ὈὨ6ί Ψετίτάσεη παπά Απβ- 
βὄΏηπηρεπ νεταπεία]ῦεῦ ναχάεηπ. Δη- 
ἄετα γ 446. ἔ 452. [Απ]απρ.] 

215 -- 4 460. μεγάλα ]ατῦ. 
2τ6 --- 850. Η 909. Ὁ 808. Ἴδη- 

8εν, νο Ζετ8 παςἩ ϐ 48 οἴπεη Ἠθίπ 
ππά οἶπεῃ Αἰίατ Ἰαξ, 5ο ἆαί[β ος Υοη 
ἀοτῦ ααξ αἱς ΤΠαπἀρθεσοῦῦ ἨθτταςΠῦ. 
Ῥετ Ίοπαπιο ΘΙπη βαομῦ αππά Ππαεῦ 
4ϊε οἰπεῖς ἵπ ἆετ πᾶσοπείεη Όπι- 
σεῦιπςα, Ὀδβοπάςεσε αα{ ΒεχρεβδΏὂΠεῃ. 

ϱπΤ -- Λλ 109. µ 528. ἠέλιος, κ” 
καβν18εθΥ Νοπηηα Ην. κι. Ρἱ, 
9, 1. -- πάντ᾽ ἐφορᾷς ητἒ., πιο] 
Ἠο]ίος {Δσ]ῖο]ι βεἶπο Βαμη τοη Οβΐ6η 
Ὥβο] Ὑθβίοη Άτα Ἠϊωπιο] Ἠ]π νο]]- 
επἀεῦ, ἆαίπετ σα 6ἴπεπ Ζειρεπ 
{ειετ]οπετ ὙΨετίχᾶσο ρεεὶρπεὺ 1Ι8ύ: 
τι οὔ9. 

218. ποταμοί, 4ἱε {τοῖβοποεπ Ε]π[ς- 
βδΐΐζετ αἱ Ἰαοπρατη Ζτ Ζειρεηπ σθ- 
ἨΟΤΩΊΊΘΗΏ, π]θ Ῥεὶ ΒοΡΠΗ. ΑΙ. 869. -- 
καὶ οἳ παῖζ τίνυσθον, ἆει Ώταα] νο 

8. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. . 

αὐταρ ἔπειτα 

ϱπῦ 

ἐπακούεις.,- 

ἐπίορκον ὁὀμόσσῃ, 
ὄρκια πιστά᾿ [ο] ορ -] 

ἔοικεν. 

Ἠαάᾶςας παπά Ρεχβερ]οπε (1451. 669 {.). 
Υρ]. Τ' 2569, τα Ι 4ὔΠ. --- καµόντας 
ἀ1ε πια ρ6υΓοτἀθπθη, ἀῑθ ἆθΓ 
Μήλο οἆςετ Νοῦ ἀοβ Ώδβαπβ οτΊερθῃ, 
εγβομὂδρ{ξ ἵπ ἆεπ Τοὰ σ6βαπ]κεη βἰπά. 

219 -- Ί 3260. ὅτις, ἄεν Βἰπρι]ατ 
πΒΟΝ ἄθπι Ῥ]ατα] ἀτδινατ σα τν. --- 
ὀμόσσῃ Οοπ]. Αοτ.: σα 4 6δ4, 

989. αὐτὸς --- ἐχέτω: νβ]. φ 80. 
Έ, 2Τ1. -- µτήµατα: τὰ Το. 

288. νεώµεθα πο]]οεη Ἰθίπιβίθ- 
Ἠοη, 8Όθγ π]οπῦ αἱ Ζπβασθ, 8οπ- 
ἄθτη ἆετ Κοπ]απχκέν αἱ Ῥίο]]νετ- 
ἰτείετ {Εν ἆῑρ οχβῦε Ῥθγβοπ ἀ46β Ίπι- 
ροτα[ῖνβ. Ὁρι. Χ 418. 4860. ῳ πι. 
Κτ. Ῥι. ὅ88 1 αἱ | 

284. ἑωνθός ποπ ἀθτ Εανρθ 4θΒ 
Ἠαιρίμακτε: ο 188 πάρη ξανθός. | 

9896. Τρῶας πιῦ ἀποδοῦναι 80 
βο]]επ ἀῑεἘ Έτος πατήσκρεῦρεν 
(815 ας εοπα]άϊσε): ἀ4ετ ΤηβπΙ61ν ταἶθ 
ἀαθπι Αεοπεαῖν Ῥοπεϊομπεῦ ἀἱθ εποτ- 
ΡΙβοΠα ο νΡι. τα Β 419. 
κέρα ὅσ . 

986. ἀμό' Ἠτπ[ρο: πα 4 159 υπᾷ : 
χ ὅπ. -- ἔοικεν 5ο. ἀποτινέμεν. ᾷ 

281. καί “απο” πα ἐσσομένοισιν. 
-- πέληται βεἵη 8911, αὔαθνβπάαα ν | 
βο]]: εἶπε οχεπιρ]αχίβε]μθ Βίταία, ἀἱθ 
αἷς Μπαείετ ἆετ Νασπαμπιπηρ ΑΤΙΟΝ 1 
Κὔπ[ας Ταί ἄλμπ]ίομθτα τον] ἵπαι 
Βομνγαηπσθ Ῥ]είρεπ νητᾶ. Ὑρει. 8 
160. ν ϐ60. 

οὐ ον ο ο ο. ον ον ας πνη 

ι 
4 



ώρας ην οσν μμ... 

Ἂ 

Θυμοῦ δευοµένους 
οἶνον δ᾽ 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 
τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν ᾽4λεξάνδροιο πεσόντος. 
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα µαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς 
αὖθι µένων, εἴως κε τέλος πολέμοιο κιχείω." 

ν) μ / 2. Δ 2 , 
καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας, 

ἔκχεον, ἠδ᾽ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν. 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾽άχαιῶν τε Τρώων τε’ 
»2εὺ κύδιστε .µέγιστε καὶ ἀθάνατοι 9εοὶ ἄλλοι, 
ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια πηµήνειαν. 
ὧδέ σφ᾽ 

..» . αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι ὃδ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν.« 

τοῖσι δὲ «4αρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν' 

δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 125 

290 

ᾖ καὶ ἀπὸ στοµάχους ἀρνῶν τάµε νηλέι χαλκῶ. 

ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός" 
ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν 296 

7 / / ς/ ς σ σ 

ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι, ὧς δε οἶνος, 800 

ὧς ἔφαν, οὐδ᾽ ἄρα πώ ὄφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων. 

πια '6θ6σ6π ἀἱ9 Ὑεγίτᾶσε᾽. Ἐτ. Ρὶ. 289. οὖκ ἐθέλωσιν πας] εὖ, όϊη 
ΒερτίΒ: ποϊιεγίπέ, 516 ποίβοτη: 
Κτ. Ῥι. 67, 4, 1. --- 4λ. πεσόντος 
ᾷοπ. αὐρο]. 

990. αὐτάρ "ἀαπσοασεπ) Ζαν ἘΙπ- 
Ἰειίαπσ ἀθςΒ αἀγεικαίνεη Ναςμκαίσες, 
πο Χ 990, αἱ, νιο 11. Ι 41. 

991. τέλος πολέμοιο, ᾱ. Ἱ. ἆθπ 
Βί6σ: τα Β 192. Π 650. -- κιχείω 
Κοπ]. πι Βίηπεο ἆθς Ἐτῦ, 

290 -- Τ' 2606. ἀπό ζα τάµε. 
294. Ἐχβίες Ηεπι]κῦῖοἩ μία. 

δευοµένους Ὀερτπάεῖ ἀσπαίροντας. 
--"θυμοῦ '4ε9 Ώευεπφ” ἄρετμαιρί, 
80Ό6χ μένος 4ῑβ ΥοτγγἈτεςςίτεῦςη, 
4εχ Ττίερ, ἀῑε Κταίι. Ὑσ. Ε 996. 
4 984. 
996. ἀφυσσόμενοι «51ο (0) 
βοπδρ{επά, πη]ξ ἆθγ πρόχοος, 116- 
ταν, νε Κ ὅτο. 2920, πεῖ] ἀῑθ 
Ἠαπά]αηᾳ ἆθβ Βε]ιδρέοπε ππά Τ]- 
Ῥϊετεπς τη ΚοππΙετΙεπεη Ί/ 6εηςε] 
Ἀπάαπετί, Ῥἱ5 α]]ε 1πτο Βρεπάε ἆατ- 
Ρεῦταςμ{ί Ἠαρεῃπ. Όας Βοπδρίεη ναχ 
βοπεῦ Βασμο ἆει Ἠετο]άε: Ζα γ 940. 
--- δεπώεσσιν, Ἰ,οκαξῖν ἀεΒ Ζἱ6ἱ8: 1Π 
ἀἷο Βεομετ. [ΔΑημαπς.] 

296. ἔκχεον: γρ. Η 480 οἶνον δ᾽ 
ἐκ δεπάων͵ χαμάδις χέον. 

299. πρότεροι, ἀετ Κοπιραγα{ν, 
πο] πυχ τοι 2 Ῥατίθῖεη 1ο Ἠεὰε 
146, Ὑσ]. 561. ὤ 67. -- ὑπὲρ ὄρ- 

68, 29, 9. -- πηµήνειαν ΙΠΙγαΠΒΙΕΙν : 
εἴπα ΕεϊΙπά]]ομε Ηαπά]αησ Ῥε- 
6εηεπ, Εεἰπάεε]ίσκείθεη Ὀεσίηπεη, 
πε 6 Τ8Ι: ἆετ Ορία(1ν πι Νεῦεη- 
βαΐ{ζο πεῦεπ ἆθπι ΟΡρίαΐξϊν 4 Ὁ/απ- 
86068, τοη ἆθπῃ τεῖη σεάαοπ{επ Ε'α]]6: 
Ζα «4 396. α ΑΠ. 

900. σφ᾿ -- σφι “Ἴππεπ) αἰαῖί 
5ἀϊεβεπ”, πεῖ] 4ετ Ψοτάετεαῖσ ἩγΡο- 
ἴπείίβεμεη ΒΙπΠ Πα; Ζα Β 899. --- 
ὡς ὄὅδε οἶνος: Ὀεί Ὑει πΠπβοεμππρθη 
ππὰ Βεεομπὂταηπρεη Υ8ΤΘΠ ΑΥΠΙΟΟ- 
Ἠεοῖε Ἡαπά]απσεη ΒΙ{ίθ: ΒοΡΗ. ΑΙ. 
1119. ΤἨπεοοστ. Π 29. Πανίας 1 24. 
ΧΧΙ 46. ἄαεποεβῖα 16, 9 Ε. 

801. αὐτῶν καὶ τεκέων Υοη ἐγκέ- 
φαλος αὐηᾶπρις, οΏσι]εῖοῖπ σφί νοτ- 
Ἠεχρεβ{, ἀ4εχ ἀεηθβιν ψῖο 1 Τθ6. Ζτπ 
ἀϊ6βε; ἘΕτνψεϊθεταπσ ἆθβ πτερτᾶης- 
Ἰοπει (εἀάιπκεπα να]. Υ 39804. ὃ 
90, απο σα γ 209. --- ἄλλοισι δα- 
μεῖεν πιὂσεηπ Ἐτεπάςεῃ απί{εσ- 
Ί1εσεπ, Ἱπ Ὀκ]ανετθῖ σεταίεη: 7 
454 Β. Ι 694. Όα5 ἄἀευὈεςί επίηᾶ]ς 
νο; Ύ6γβθ, πο ἀῑο ἀερείο 820 Β, 
98561 π. 366 Η., πᾶητεοπᾶ ἆῑο ἨΏεάεπ 
169. 119. 1855 απβ 16 πειη Ύ61β86Γ 
Ῥεείεπεπ. [Αηβαπσ.] 

905 Ξ Β 4:19. 
808. τοῖσι Τοπ µετέειπεν αἲ- 

Ἠᾶηριᾳ. --- 4αρδανίδης: ἀει βεοΏβίε 
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υκέκλυτέ μευ» Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδερ ᾽4χαιοί 
ἢ τοι ἐνὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 

ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι 
μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηιφίλω Μενελάω' 
Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 
ὁπποτέρω Θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.' 
ᾖ δα καὶ ἐς δίφφον ἄρνας Θέτο ἰσόθεος φώς, 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβαιν) αὐτός, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω' 
πὰρ δέ οἳ ᾽άντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 
τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄφορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο" 
Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάις καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 
χῶρον μὲν πρῶτον διεµέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 
κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 
ὁππότερος δή πρόσθεν ἀφείῃ χάλκεον ἔγχος. 
Λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο Θεοῖς ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον᾽ 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾽Αχαιῶν τε Τρώων τδ' 
»Ζ2εῦ πάτερ. Ίδηθεν µεδέων, κύδιστε µέγιστε, 

:. ὁππότερος τάδε ἔργα μετ ἀμφοτέροισιν ἔθηκεν, 

ἄψ., ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ᾽ 

γοπι Γατάαπος απ. Ὠϊο ΑἩποεπτεῖμθ 
4ε5 Ἐπιαππος Υ οι9 Π. 

806. οὔ πω 1π Κείπεχ Ἰα1βθ, 
πππιῦρ]1οἩ: σα 4184. 984. ἕ 609. 
ΛΜ 2τΤ0. -- ἐν ὀφθαλμοῖσιν πι Βθ- 
τεῖο]ι ἄετ Απσεη, γοτ Απσθη Β6ἨΕΠ, 
Ἡοχγουβομοῦθα ἵπ ἄοπι θάαπκθη απ 
εἰποπππσ]ἤο]Ισπεη Αδραης, ἀθββοπ 
γονφίε]]αησ βοποηπ 5οππιετΖςῇ. 
γετσ. ΧΙΙ 151. 

908 -- ξ119. Ζεὺς μέν που κτὲ., 
πποπαΐ βαθῖη ΤΟΠΙΟΥ Βίπηπ ἆαβ 
Ῥομίσ]κεα] ἆθβ Ῥατίς νετίχαιεηβνο]1] 
ἄεπι Ζ6εα5 απ]αϊτησ]εῬί. --- μέν Ετεῖ- 
1169Ἡ. 

809. Φανάτοιο τέλος ἀᾳ5 ᾖ21εἱ 
ᾱ. 1. ἀἱο Υενπιχκμοπαπς, ἄει ΕΙπ- 
πο 4ες ΤοὰςῬς. 

910. ὤρνας Θέτο, παπι ἀῑο Ῥοεϊάσθη 
πηΙζσεργαςμ{ίεη ΤἈπηπαεχ σεβεπ]αολ{εῦ 
ψεάθι πας αἶο]λ Ζα ΠεΏπιεη. Ώεππ 
Ῥεϊπα ΕΙάβομγατο πγατᾶρ ας Ε]αῖβομ 
4ετ ΟΡρΙ[ετίετο πὶομῦ ϱεσθβΒεη, ΒΟΠ- 
ἀειπ εππγεάες γεγσταρεπ οἆει ἴπβ 
Μεετ ροποτίοη. Ὑρ]. Τ 2067. 
ο 1ο: 261-265. 
Υ. 5189--585. εν Ζιομαπιρ[. 

Σαγὶδ ὑπ 6ε[α’ ζω εγἰίερεη ιούγᾷ 903. 
Αγ]ιγοαίίε ἴπ δείπεν Ῥαϊακί επἰγ εἰ. 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ.. 

ο ο ο ων ο5 [ [ο] 

8185 -- « 880. ἄψφορροι, πο ὦ 
406. ϱ 890, βοπεῦ ἀά8 αἀγετρία]θ 
ὤφψορρον Ὀοεῖπα βίηρα]ας απά Ῥ]ατα].. 
κν ου δι 

8165. διεµέτρεον αν 
ππἙίκεηπ αΏ, ππι ἆ4επ Καπρίααπι 
παπά 4επ Αρδίαπά Ζα Ώθβίπππιθη, 1π. 
ἀθπι βἵθ 1Ἠτο Βρθςχθ απα{ οἵπαπᾶθς 
ἈὈβοπάςεη βο]]ζεηπ: 844. Ὑειρ. ΑθΠ. 
ΧΠ 116 {. [Αημαπα,] 

9816 - Ἡ 861. κ 206. Ἀλήρους 
Ῥϊδ πάλλον: οἶπο α]σεπιθῖπο Απ- 
ραῦθ, πε]οπειτ πας ἆθπι Βθιιο]λῇ 
ἆθβ α]οἱ ο]νσοϊεάρθη ἄερείᾳ 919-528. 
ἀἱ6 ϱεπαποτο 934 αρα] θαϊθγί στα, 
Υρι. Η από 

817. δή ἆθπῃ, -- πρόσθεν γοςχ- - 
Ἀθτ, ππθνβ, πο 846. -- ἀφείη 
46τ Ορίαν α]9 Ὑοχέποίος ἆθβ Οοπ]. η 

βαν λος τι ον 

ἀαριῦ. ἄετ ογαίο γεσεία: τα 4 191. 
918 -- Η 1Τπ. ἰδὲ χεῖρας ἀνέ- 

σχον, Εαταΐασο αἴαῦί 6ἴπεβ Ῥατήλοϊ- 
ρίατα: το]. ν 956. Απάετο Θεοῖσε 
δέ. [Αππαηρ.] 

9200 5- 16. 
851. Ζψεϊῖεβ Ἠεπι]εῦ]ομ --- 55} 196. . 

ω 646. τάδε ἔργα ἀϊθθο Ὠΐπρο 
Ἠ165Σ, ἀἴθεεπ Κ:Ιθρ. --- ἔθηκεννοι- 
απ]. ϱζς6, απβτείθ, πο σ 4031. 

.. | 



ἵπποι ἀερσίποδες 

8. ΙΛΔΙΑΔΟΣ Τ.. 12τ 

τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόµον ᾿άιδος εἴσω, 
ἡμῖν ὃδ᾽ αὐ φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ γενέσθαι. 

ὧς ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ µέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ 
ο] ς ; - β Λ ῳ Ε -” 2” 

αφ οροῶν᾽ Παριος δὲ δοῶς ἐκ κλήρος Όρουσεν. 

οἳ μὲν ἔπειθ' ἵξοντο κατὰ στίχας, ἦχι ἑκάστω 
956 

λ / / ο 
καὶ ποικίλα τευχε΄ ἔχειτο 

αεν [κό κ ο ε] / ; Δ 

αύταρ ο γ΄ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ 

δῖος ᾽ἀλέξανδρος. Ἑλένης πόσις ἠνυκόμοιο. 
ανημῖδας μὲν πρῶτα περὶ ανήμῃσιν ἔθηκεν 950 

καλάς, ἀργυφέοισιν ο ἀραρυίας' 

δεύτερον αὐ θώρήκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν 

οἷο κασιγνήτοιο 4υκάονος, ἤρμοσε δ αὐτῷ. 
2 Δ σον αλ / , 2 ’ 
ἀμφὶ δ' ἄρ΄ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε  δ8ῦ 

822. ᾿ἄιδος: Τα 4 8. 
324. Ὑαι. Η 181. 

τα Β 816. 

8256. ἂψ ὁρόων, ταῖς ἄεπι ἀθβιοἩία 
ἑτῆοκ πάτος), ππι ἆθεπι ΎετᾷαοΏίε 
Ζα εηίσεπεη, 8]8 Ρεᾳϊπεβσε ετ βε]- 
πεη Βτπάον. --- ἐκ Ζᾳ ὄρουσεν: υβ]. 
Ἡ 185. κ 201. Ὢ 8508. 

826. οἳ µέν, ἀῑε Ττοεν ππὰᾷ Ασλᾶετ, 
ππε]ομο ετεί ]εμζί βἶο] εείπεη, παο]- 
ἀθπι αἷο Ἰάπσεί του ΊἨτευ Βἰτειί- 
πᾶσεη σοεΏεσεπ βἶπά ππὰ ἆῑε Ἠῆ- 
εἴπησεῃ αὈσε]εσῦ Ἠαῦεν: Ζα Τ8. 84: 
115 ἓ, 194 {. 281. 250. 261. -- κατὰ 
στίχας τεΙπεηππε1ΕΡ6. 

95π. Ἐτείον ἨοπιϊαίϊοὮ -- Ὁ 4Τ5. 
ἔχειτο: ἃας Ὑοατόαπι, ἀαβ 5εἴπεγ Ῥ6- 
ἀεπίαπς π8ο οἰσοπί]ίο] παν σα 
τεύχεα Ῥρα{εῦ, Ἠαῦ βἶοἈ αποῦ ἴπι 
Νππιθταβ πας ἀἴθδεπι σετιοΏ{εῖ, 
πο ὦ 611. ἔ 291. 

808. ἀμφ) ὤμοισιν ἵηπ ῬΒοθτασ 
Ἀπὲ ἀἱο Ἡππρίίειιο ἆετ Ἠββίπησ: 
Ἠατηίεςε]ι, Ῥομπνετί, Βολι]ά, --- ἐδύ- 
σετο: Ῥατίβ νατ παν 1π ἀετ Βήείιησ 
ἆθ68β Βοσεπαολμήίσεη 1η ἀἱε Φολμ]ασ]ῦ 
βεκοπαπιεη: 17 1. 

859. Ὑσ]. Ζα Η 856. 
950--- 558 -- {ιτ Π15Ι--159. 

Τ' 95609 . θες Ὠιοπίετ 18580 ἆαάβ 
Ῥ]]ά ἄει Ἐπείππς νου ΠΠΒΘΓΠ Απσθη 
επ{αίεηεπ. Ὠϊ6 νο]βίᾶπάϊσε Βεπα- 
ππηρ ἆει Ἠε]άεη απη{α{ϱς ἀῑε ετ- 
πιΒΏπίεη 8εοἩς Βίῆεκα, ἆῑε ]εὰςεθ- 

πορυθαίολος: 

πια] 1π {ε5ίετ Οτάπαησ απ{έσεζᾶμ]ό 
πετᾶριπ, πο απ πΙομίσετ Επῖ- 
βοπειάιπσακαταρξ Ῥετοχαζεμζ. -- 
πνημῖδας ΒαΙπβδοΏῖσεπθη, Εῆτ ]εάες 
Βοαϊη α6ἶπε σεΏοσεπο ππᾷ Ιππεπάϊς 
πγεΙεη σε[ϊίετίο Ῥ]αΐίο απξβ Ζίπη 
(Σ 618. ὦ 699), ἀῑο Ῥεῖπι Απ]ερεη 
απ{σεῦοσεηπ πιατᾶε ππά ἆαπη Ἠϊπίετ 
46ν Ἠαάε Ὀ]β σαπι ἘΚπὂσΠπε] Ἠϊπαῦ 
β1οεὮ πγ]εάετ ζαβαπιπιεηὈίεσεη ἸείΒ. 

881. ἐπισφυρίοις ἀραρνίας πιῖῖ 
ΚπὂςΠπε]βρ8βησεη ν6χβεΏςΠ.πο- 
ἀπτοἈ βἰε απι ΒπὂςμεΙ Ῥε[εεαρί 
πγετάεη. 

882. αὖ, ἆθπι μέν 8380 επίερτε- 
οιρπά. Ἐν. Ρἱ. 69, 19, 9. -- θώρηξ 
ἀετ «Ῥαππετ. οἶπ οἴβθετπεγ Κὔταί[ς, 
ἄον Δᾳ9 σαὶ ἄδοι ἀοτ Βεμα]δοτ 
Ρο{δβίασίεᾳπ Ῥεμαα]εη (γύαλα τα Ε 
99. Ο 5580) ἐᾶτ ΕΒταεί απἀά Ἠϊοκεπ 
Ὠθρίαπαά ππᾶ πας ἆετ Ταϊ]ε αὐ- 
βοἩπ1ξέ, πο ἆαππ ἆετ Ῥοματσ (ζῶμα) 
91ο] ΔΠΡΟΒΙΟΙ: σα ἆ 195. 187. 

988. ἤρμοσε δ᾽ αἰτῷ οτ ες 
112 αἷο] βε]Όβί ραρφοεπᾶ, 
ἄαεπι 6γ ΙΠηΏ 5ο πεῖο οἆεχ 5ο ο 
«οἨπα]]ία, νψία ϱ5 Εν 5εἶπο Ῥθχ5οῃ 
οτ{ογάετ]ΙοὮ ναι: σα Ρ 210. Τ 986. 

984 -- Β 46. ἄρα {6ετηΏΘΧ. 
386. χάλκεον, πασολάἀτΠοκ]ο]ιο Ἠοι- 

γοτπερππςσ ἀ4εβ σαπ7ζ6Π Βομπγετίες, 
πασ]λάεπα πηῖξ άρπα εἴαθί]εῃ ὠργυρόη- 
Ίον παν ἆειτ Ῥομπιποὶς ες ν1ΤεΒ 
ετνᾶἈλπί 186, πο Π 196. Τ9π5. ς 
808. κ 262. [Αδπμαηρ.] 
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κρατὶ ὃ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμω κυνέην ἐύτυκτον ἔθηκεν 
ἵππουριν' δεινὸν δὲ Λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 
εἴλετο ὃδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ὃ οἳ παλάμηφιν ἀργρειν. 
ὥς δ᾽ αὔτως Μενέλαος ἀρήιος ἔντε᾽ ἔδυνεν. 

οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν, 
ἐς µέσσον Τρώων καὶ ᾽άχαιῶν ἐστιχόωντο 
δεινὸν δερκόµενοι' θάμβος δ ἔχεν εἰσορόωντας 
Τρῶάς 9) ἱπποδάμους καὶ ἐυκνήμιδας ᾽χαιούς. 
καί ῥ) ἐγγὺς στήτην διαμετρητῶ ἐνὶ χώρῳ 
σείοντ᾽ ἐγχείας, ἀλλήλοισιν κοτέοντε. 
πρύσθε ὃδ᾽ ᾽4λέξανδρος προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

βάλεν ᾽άτρεΐδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην' 
οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἳ αἰχμὴ 

ὁ δὲ δεύτερος ὤρνυτο χαλκῷ 
᾽Ατρεΐδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος «4ἱὶ πατρί' 

ἀσπίδι ἐν κρατερῇ. 

- 2 Δ κά 

»2εῦ ἄνα, δὸς τίσασθαι, ὃ 

δῖον ᾿ἀλέξανδρον., καὶ ἐμῇς 

996--558 -- 
---1256. 

881 -- 449. ἵππουρις (νοη οὐρά) 
πα] ἆσθπι Πο([β8οΏψοΙΕ, ΠΟΤΕΠΒ 
4ετ λόφος Ὀεείαπά, βοηες [πποδά- 
σεια, ἱππόχομος, ΒΟΨΙ6 λόφος ἵππιο- 
χαίτης (2 469) απὰ ἴππειος λόφος 
(0Ο 59τ). Ὑειρ. Δεη. Χ 869: ἵ8ο6το 
οαραῦ {[ιφεπ ογδίαφµε Ιιγβιέιςδ 
εφ ινα.) 

998 -- ϱ4, Ἀπηπ]εη Π 199. 
399, ὡς ὃδ᾽ αὔτως Αο απξ ἀϊθ- 

5ο]ῦε Ἰεῖδθ, 6Όθηφο. -- ἔδυνεν: 
εχ Ἠαΐίο 5ο αἱκο, πΙθ ἀῑο ἤυτίσεη 
114 αὐυσε]εστ. 

940 -- ψ8[δ. ἑκάτερθεν ὁμίλου 
ποη Ῥαϊάεπ Βε]ίεη ἀ4θτ Κτῖε- 
Ρ6ετβοῦαγ, ]εάςτ ἴπ β6ἶηπθηπι Ηθετθ, 

941 -- 266. 
940 -- Ὁ 816. Ἐπτείεν Ηαπι]βδβίοα 

Ξ-- {4 9], 2νοἱΐθ -- ἆ4 Π9. 6 482. 
Υ 9τ5. δεινόν στ]πιπιῖςσ ΑοοιΒ, 468 
ΙπΠα]{ές Ζα δερκόµενοι. 

944. διαµετρητώ: Ζα 5150. 
846. πρὀσθε, πε 817. ---- δολιχό- 

σπιον Ἰαηρθοπαθῖᾳ, πε] αἀῑθ 
Ίαη7ε εξ ἆἀεπ βοπωίσεη Καπιρί- 
Ῥ]αη ἆθβ εὔά]έπεα [πια θἴπθι 
πθΙμΙη τοϊεπεπάθη Βομαζέεν πΙτεῦ. 
ΑπςἩὮ ἀῑε Αταῦετ β8σεη, ει Βομαϊ- 

Ο 480-489. χ 198 

δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. 

940 

940 

950 

µε πρότερος κἀκ᾽ ἔοργεν, 
ὑπὸ χερσὶ δαμήναι, 

{εη ἆετ Ώαπσε βεἰ ἆοτ ]Δπρείθ Βο]λαῦ- 
ἴοη. ΓΑπλαιρ.] 

941 -- 356. Η οὔ50. Ρ δΙπ. Υ οτ4, 
Ύρ]. Ῥ 45. πάντοσ᾽ ἐίσην, 
βίαῦϊ]εν Βομ]α[ς ἵπ ἆθτ Π188: 
ἤρετα]] Ἠτη ϱ]6ἴσλθτ, νοη ἀθπι 
Κ]είποτοπ Ἰτοϊβγαπάθηα Βομί]άς ἴπι 
Εεβεηβαίή σα ἀεπι ᾳτο[δεη ΟΥΑ16Η, 
ν1θ 80Π86 ἐύκυχλος 

948 --- Η 9ὔ9. Ρ44, οὐδέ "406 
πη1ο 0) πης Γοἱσοπάθια δέ “εοπᾶάοτπ” 
-- ἔρρηξε ἀπτοπῦτασα 1ππ”, ἆθῃ 
ΒοβΙ]ά: νρ. Λ 941. 411. Ο 61. 
χαλκός "4.8 Ετζ 4ετ Ταπσθ, ψῖθ 
ΠΒΕΗΠΕΣ χαλκζῶ. -- οἵ απξ χαλκός 
Ῥεσζήρ]ς]. [Απμανρ.] | 

849 -- Ὦ 4ὔ. ὤρνυτο χαλκῷ ϱὰ- 
ποῦ β1εὮ παῖζ ἄετ Ώ8μ7ζ6, ]ερίθ 
ΒΙ6Ἠ πας ἆθπι Κὔτρετ Εᾶτ ἄθι Ἰιη- 
28η νγτ{ 8115. Ὑρ]. ἀνασχόμενος 869. 
γετσ. Αεπ. ΧΙ 697 αἰμογ επδιγΦεΠΒ. 
ΧΙΙ 905 αἰίογ {πδιιγβέ». 

860 -- Ρ46. ἐπευξάμενος 1Ἠ 
ἀεπι ετ ἀπυθί απΏαΏ σα Ῥείςεη. 

961. Ζεῦ ἄνα, π]θ πΟΟΒ ΗΠ 988. 
ϱ 364. --- δὸς τίσασθαι, ὅ, ᾱ. 1. δὸς 
ο τίσασθαι τὸν ὃς Κι το. 
61, 11, 1. --- πρότερος, πὶο 999. 

8δ9, δῖον Ὀθποίοπηθί ΥΟΙΠΘἨΗΘ. 
ΑΡκιπές απᾶ Βομδημείο, Εϊρει- 
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8. ΙΔΙΑΔΟΣ Τ.. 129 

ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων 
ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὃ κεν φιλότητα παράσχῃ: 
ἡ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πὠντοσ᾽ ἐίσην. 
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ἔβριμον ἔγχος, 

ς 

καὶ διὰ Βώρήκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο᾽ 
ἀντικρὺς δὲ παραὶ Λαπάρην διάµησε χιτῶνα 
ἔγχος' ὁ δ᾽ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν. 960 

᾿τρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 
πΛλῖξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον' ἀμφὶ δ᾽ ἄρ) αὐτῷ 
τριχθδά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. | 
᾿Ατρεΐδης δ᾽ ὤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 
»2Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο Θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος: 966 

ἡ τ᾽ ἐφάμην τίσασθαι ᾽άλέξανδρον κακότητος" 
νῦν δέ µοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ µοι ἔγχος 

βοπαίίεπ, πε]οε]α Ῥαεϊῖ Ἠοπιθγ απο 
. Άπι ἄεσπετ απεχκαπΏῦ πετάεπ. Ὑσ]. 
Χ 95985. Ζ 160. γ 266. -- καὶ -- 
δαµῆναι ετἰἈαθεγπᾶο Απθζημταησ 
ΝΟἨΠ τίσασθαι. Απάθτθ δώμασσον. 
[Αππαηρς.] 

868. τὶς παΠςἨ6τ, α]]σομπεῖη σθ- 
βαρί. -- καὶ, 8αςἩ, ποςἩ, πιθ28Τ. 

864. ὅ κεν φι1. παράσχη --- ο ὔδ, 
Ἡγροίϊπεβεολ -- πθηη 6. 

95ο -- Ε 280. Η 244. 4 8949. Ρ 
516. Χ9Τ5. 989. ω 622. ἀμπεπαλών 
χεάαρ]π]ετίει Αοτίικῦ: πα οἩ ἆ 6 πι 
ετριετήοἰνᾶτίςσεβδομγιαηπσθῃ 
ᾱ. 1. ζαπι Γατε απεσε]ο]ὲ Ἰαξζο. 
γειρ. Δεπ. ΧΙ 661: «ἀῑκίε εἰ αᾱ- 
ἀποῖο εοπίοτέπτα ΠαβΗ]ε]ασςτξο 
παπα ϊ 16.) 

956---360 -- Η 250--554. 

οστ. 958 -- Η 551, 252. 4 486. 
456: αποῖἈ 4 1565. 186. διά ταν 
Ῥεμπαπς ἆεΒ ι ἵπι Ψετεαηίαπσο, πῖθ 
Ῥαῖ φίλε: σα 4 156. Ε δι. ὃ 18. -- 
φαεινῆς, ποῖ] ἀϊῑδ ἄπ[κετο Βαῖῖζο ἆεβ 
Βομί]άες ταῖὸ οἶπει Μεἰα]]ρ]αί{ο Ὦο- 
Ἱερί Ἰαῦ. --- ὄβριμον ἀῑε ππε]λ{ῖσο. 

968. ἠρήρειστο παν ΠΙπάπτοι- 
βεἀάτᾶπσί: 8ο βἴαχ]ς αππὰ βο]ηο]] 
πας ἨΓαποπυ απᾶά πατε ἆει Τμ4π79. 
Κν, ι. 68, 4. Α. 

959 -- Ἡ 365. ἀντικρύς σε]δτε 
πηῖ ἄετ {ο]σεπάει Ῥτᾶροβίξίοη 6πσ 
ΖΠΒΑΙΩΠΙΕΠ, πο ἆ 48Ι. Ἐ 6Π. τά. 

Ἀπιθίς, Ἡοπιετς Πας. 1. 1. 

189. Ν 596. 669, Π 986. Υ 416 ππᾷ 
Ζα { 16. -- διώάµησε "πειπιᾶλμίο”, 
ἀπτοπβοΏππτ{ζ. 

860 -ᾱ- Η 2ὔ4. Ζα 5462. ἐκλίνθη 
Ῥοςσ 816Ἠ ἆ. 1. σος ἆεπ Ὀπίετ]εϊῦ 
επ. 

961 -- Ν610Ο. 
8629. ἀνασχόμενος παλ ἆθπι 61 

5β10Ἡ2 αγποῦσθη, ππι απβζαΠο]εη : 
τα 949, να. ἕ 456. σ 95. -- φάλος 
166 ει ἤρετ ἄεπ Ηε]πι τοπι Νασκαπ 
Ῥί8 σαχ Ῥτη Ἰαπίεπάο ῬΒῆρσει οἆετ 
Καπιπι τοπ Μεία], ἵπ πε]οβαπι 
4ετ Βο[βεομπγεΙ[ πιᾶἨπεπαγζϊσ απσε- 
Ῥτδεηπί αχ. πα]. Κ29568 ππᾷ Ν614, 
αποἩ 4 459. Ε Τ4δ. Ν155. -- ἀμφί 
Ζα αὐτῷ (φώλῳ) παῖῦ διατρυφέν σα 
νετριπάεη. [Απ]μαπσ.] 

865. τριχθά τε καὶ τετραχθά, 
φ]αιτ1, εἶπ πια]θγίβοῃθτ Απβάταοῖς, 

964 -- ὦ 212. 
866 Ξ- υ 301. Ὢ 459. σεῖο ὁλο- 

ὥτερος, πε] Ζεας ξείνιος (ι 911) 
ἀἱο6 ἁἆπτοἈ Ῥατίς νετ]αίσίε (α5ῖ- 
{τευπάδολα[ς 1εἰσί π]ο]έ σετᾶςῖ Ἠα0. 

866. τίσασθαι: Ζα 28. -- πακότη- 
τος Εῆχ ἆ.β ταῖτ Ζαρε{ᾶσίε Όπ]πατ]. 
νο Οι ΠΜ Ν 

867. νῦν δέ: τα 4 964. --- ἄγη 
πρ ἄγεν 4 914 πας Καττεπι α, 
ἐάγη 4 ὅδ9 παῖῖ Ίαπσετῃ α. Ἐν. Ρἱ. 
99 ππίετ ἄγνυμι. -- ἐπ ἵη απᾶ- 
Ῥ]ουῖβομεν Ῥε]]αηπσ τα ἐν, ρε]ὂτε 
ζα ἠίχθη. 

9 
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ἠίχδη παλάμη ἐτώσιον, οὐδέ δάµασσα." 

ἢ καὶ ἐπαΐξας κόφυθος Λλάβεν ἱπποδασείῃς, 

ἕλκε ὃδ᾽ ἐπιστρέψας μετ ἐυκνήμιδας ᾽Αχαιούς' 
ἄγχε δέ µιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν, 
ὃς οἳ ὑπ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. 
καί νύ κεν εἰρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 

εἰ μὴ ἄρ) ὀξὺ νόησε «4ιὸς θυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη, 

ὃ. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

30 .- 

ἤ οὗ ῥῆξεν ἱμώντα βοὺς ἶφι κταμένοιο' 3τ6 - 
κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ ἔσπετο χειρὶ παχείῃ. 

ἥρως µετ᾽ ἐυκνήμιδας ᾽άχαιοὺς 
ῥῖψ᾽ ἐπιδινήσας, κόµισαν δ᾽ ἐρίηρες ἑταῖροι. 
αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάµεναι µενεαίνων 
ἐνχεῖ χαλκεί' τὸν ὃ) ἐξήρπαξ Αφροδίτη 880 

Δ Δ 2Η 9) 
την μὲν ἔπει 

ῥεῖα μάλ᾽ ὧς τε θεός, ἐκάλυψε ὃ᾽ ὄρ ἠέρι πολλῇ, 

κὰδ δ᾽ εἶσ᾽ ἐν δαλάμω ἐυώδεῖ κηώεντι. 

868. οὐδὲ δάµασσα νρ]. ὃ65, Ῥο- 
Ζειεηπεῦ ἀἄεπ ἙτίοιΙσ Ῥοίάςεχ νογ- 
πειβεμεπάθη ΤΠαΐδαεπεηπ; απἆετο 
οὐδ' ἔβαλόν μιν. [Απήαπρ.] 

969. λάβεν ζαππ, 4επ Ρατῖς, 
9τ0. ἐπιστρέψας ἐαυεγδιήη Ῥαχί- 

ἀθιπ), πηβολάθπα εχ 11π Ζα δἱοὮ Ἠθγ- 
ροπιεπᾶαξ, πο Εάν ππ8 εἶπ "Πετᾶ θες) 
σεπῆᾶρί, μετ) Αχαιούς π8ο] ἆθῃ 
Αολᾶθιη Ἠϊπ. Ώ]ε Ὀείάεηπ Κάπιρέετ 
βίαπάθη 5ο, ἀαίς 56 πΙομέ πι ἆθῃ 
Ἠϊοκεῃ, 5δοπάθτη πι 1Ἠτ6η Α6ΙίθΠ 
ἀ4επ Ἠείπεηπ ἀετ Αοπᾶστ τιπά Ττουι 
Ζασαυγαηᾶς ναΤΘΗ. 

9τ1. «πολύκεστος τε]οὮ σεε{]οκί: 
νο]. Ἐ 914. -- μάς 4ετ Ἐίππ- 
ΥΙΘΊ1ΘΠ, πθ]ο]ιθχ ἀῑε ΒαοκεηδεΒίτπιθ 
(απβετοη Ἠεισεη Βομπαρρεηκείίει 
νετσ]εῖοπρατ) απἀτᾶοξκε ππὰ ἆθῃ 
Ἠθ]πι ααξ ἄαπι Κορίαο {αβίμα]έ. --- 
ὑπὸ δειρήν Ἱαπίει ἆεπ ἨΗα]ςδο 
Ἠϊπ): σα Β 608. ἨΜεπε]αος Ἰαΐΐτο 
ἄθη Ῥαχίς απα Ηε]πιρῆσε] αηρθ- 
Ῥαοκῦ απὰ ζοσ 1πΠ΄ βεἰζνγᾶτῖς Ζα ἄθῃ 
ΑοἈΆετη ΠΠ, 9ο ἆαίς ἀ4ετ ΚΙΠΗΤΙΕΠΙΘΗΠ 
11η απῦθτ -ἆθπι Ηα]κε Ἠΐη πῆχσία. 

9τ8. ὑπ ἀνθερεῶνος, νε 4 501. 
-- ὀχεύς ἴα]15 Ἡα]ίατ τα ὃς 
ρτᾶά]κα{ῖν. --- τρυφάλεια (Υοη τρύω 
Ῥπτοββοβμτεπ) ἆάαθιτ Ηε]πι πας 
1,ὔσπετη Ίπι Βῆρε] σατ ΑπίπαΆπιθ 
4ετ πιϊἨπεπαχᾶσεηπ εἰπσοφίθο]ίθη 
Ἠο[βπαανγὈ ἤβομε]. 

”. 

915δ Ξ Σ 106. 

874. εὖ μὴ ἄρ) ὀξὺ νόησε. εἴη 
εχβθθρ ΗεπιϊκδομῖοἩ 4ετ Π]ας: Ε 819. 
680. Θ91. 182. Υ 491. ἄραξ-εθοεπ, 
5εταἆο ἵπ ΤΘΠΙΡΟΓΒ]ΕΠΙ ΒΙΠΠΘ θ-. 
Ζ6ϊοἨπεί, 4.5 ἀῑε 2Ψεϊίε Ἠαπά]απς 
1η ἀεπι Μοπιεπί οποτε, πο ἆἱθ 
εγβίο 1ἨΤ6Υ γοινἰτ]κ]]οαηρ πΏ]ο 196. 
γε]. Ρ 614. πα 591. 

876. τρυφάλεια ἅμα, τερο]πιἉ[βίροχ. 
Ἠ]ιαίας ἵπ ἆθτ ἰτουμπᾶβίκοπεη Οἄβαχ 
468 8. Επί[ς6». --- χειρὶ παχείῃ "46 
Ποϊεομ]ρεπ), νο]]οη Παπά. 

978. ῥὶψ᾽ ἐπιδινήσας, νο Ί' 2608: 
γρ]. ιν 588. --- πόμισαν, ας αἵπ Ζεἶ- 
οπεη ἆθβ 0ε]]νγείδεη 916668. 

819. ὁ ἄψ, Ἠϊαίαβ: σα 4 838. 
880. ᾖΑπεῖίιθρ Η επι]ββῖο] Ξξς 

448. ἔγχεὶ χαλπείῳ τα ἐπόρουσε, 
πης Ναοπάταοκ η Ψετεαηίαησ πι 
Βομ]αίς ἆθς θάαπ]κεπθ. Ί6πθΙαΟΒ 
Ἠαίίο ας Κάπιρίε πο Ῥατί 18 
796 Ίβηεη. | 

981 5. Υ 444. Ὑρ]. 4165. ὦ 649. 
ῥεῖα µάλ᾽ ὥς τε θεός σαη7 ΙεΙολῖ 
ν]θ ΠΙΠΥ ΙΠΙΠΙΘΥ εἶη, 6 ουῦ (6β. 
Καππ). --- ἐκάλυψε ὃδ᾽ ἄρ᾽ (πᾶπι. 
11691) ραταζακφομε Ἠτ]άπύεταπᾳ 2η 
ἐξήρπαξε, ἆ. Ἱ. Ἱπάςπι ες Ίππ ππ- 
β1ομίΌαχ τηβοἩέθ, νο ὦᾧ ϱ9Π. ι 

989. ἐν θαλάμω ἵπ δεῖη βο]λ]α{- 
5επιας: 891. 

αἳ 
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4 κββμ ράον Ὑ- 
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5 ὃν 3 , 
αὐτὴ δ᾽ αὖθ) Ἑλένην καλέουσ᾽ ἴε' τὴν δὲ κίχανεν 
πύργω ἐφ᾽ ὑψηλῶ, περὶ δὲ Τρωαὶ ἅλις ἠσαν. 

μ λ / ἵς » η ο. 
χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε Λλαβοῦσα, 986 

ο γρηὶ δέ µιν ἐικυῖα παλαιγενέι προσέειπεν 
, ο) 5 , , 

ο πομῳ, ή οὗ 4ακεδαύίμονι ναιετοῶσῃ 

ἥσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ µιν φιλέεσκεν' 

τῇ µιν ἐεισαμένη προσεφῶώνεε δῖ 
»δεῦρ᾽ ἴθ', ᾽λέξανδρός σε καλεῖ οἰκόνδε νέεσθαι. 

᾿αφροδίτη: 
990 

κεῖνος ὃ γ ἐν θαλάμω καὶ δινωτοῖσι Λέχεσσιν 
κάλλεῖ τε στίλβων καὶ εἵμασιν' οὐδέ κε φαίης 
ἀνδρὶ μαχησάμενον τόν γ΄ ἐλθεῖν. ἀλλὰ ο σς 
ἔρχεσθ᾽ ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν. 

ὣς φάτο, τῇ δ) ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Όρινεν' 995 

καὶ ὁ) ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν 

στήθεά 8᾽ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα µαρμµαίροντα., 
΄ / Αα ο... 3 2/ αρ αν ονοι 2 να / ο 

Θάμβησεν τ᾽ ἄρ ἔπειτα, ἔπος τ) ἔφατ ἔκ τ) ὀνόμαζξεν 

Υ. 988---450. Αγ]ιγοβίέε []υέ ἄῑε 
φοσῖι αι ἄεπι Την εδ δάΐδε]ιει 
ΤΊιογες ιωεϊζεπᾶε ΠΗείεπα Ζι «Ῥαγίς 
116], 

988. παλέουνσα ῬατΏςο. Ἐπῖ. 
984. Τρωαί, ἀῑα 8ἱοἩ Ἠϊεν εἴπσε- 

{απάεη Ἠαίί6η, ππι ἆθπι Ζγγεϊκαπηρ{ε 
ΖυπιδομαπεἩ, πε 420, γεγβδοβΙθάθη 
τοη 148. Τρι. σα 149. 

386. νεκτάρεος πο {ατΙ5οἩ, νοΏ 
τεΙσεηᾶετ Αππιπῦ, σὔ(μ]ήομετ ΒοΠῦπ- 
Ἠθῖζ, πιο ὃ 25. --- ἑανός, 8318 «εσ- 
ανός επίείαπάεπ, ἆαἃς Κ]αῖά, είς 
ποη οἴπθπα Εταπεπ]κ]οιάς, παῖῦ Ἐτ- 
76πι α, πᾶΏχγεπᾶ ἆαβ Αά]εκίῖν ἔανος 
ἱππιπῦ]]επά) Ίαπσθς α Ἰαΐ. -- ἐτί- 
ναξε "υι[δί(”, παρ 156 πηΐ σα ἄεπ]κεη- 
ἀεπι µιν ππά ρΡαχἤνεπι 6επ. ἑανοῦ. 

886. παλαιγενέι τετεᾶτκί ἆθπ Ῥε- 
ρτῖβ ἀ4θβ Χοππθπβ, πγῖθ γρηῦς παλαιή 
τ 946. 

888. ἤσπειν απβ ἤσκεεν Κκοηῖτα- 
Ἠϊατς, Έτ, Ὀα. 81, 1, 9. -- μάλιστα 
--- φιλέεσκεν --- η 1Τ1, ἆεπι Ἠε]α[ῖν- 
βαὖσ Ιταοὶ απσθβοΒ]οβδεη Ῥεστήπαεῦ, 
ψιθβηθ]Ὀ Αρῄτοᾶ1{ο ἀἱε θεία]ζ ἆθτ 
Ἀγεηπ αππαΏπι, Βαβ]εκό ἵηπ φιλέεσχε 
Ἠε]επα, 

989. Ζα Β Το9δ. 
990, δεῦρ᾽ ἴθι: τα 190. 
991. πκεῖνος ἀοτῖ πα Ἐ 604. Τ' 

944. --- ὃ γε 186 6Υ. -- δινωτός 

ταπᾶά σεἀτεςββε]ξ, Καηπβζνο]] σε- 
ατΏροι{αί, τοη ἀετ κἄπεΙομ ἀατο]ι- 
Ῥτοσπεπεη απᾶ απβσε]ερύεη Βεΐζ- 
βὔε]]6. 

892. Ὑρ]. ἕ 237. οὐδέ κε φαίης 
Ῥοΐεπία]ϊς, απᾶ π]ομί φο]]{ερῦ 
ἆἃἁ πιθίπθη, πθγ 124, 5οη8ύ 1ᾳ6ε]] 
ταπᾶ πΙομύ Ἠ8 006 τῃ Ἀ η ΠΙΘΙΠΘΠ 
ΚΟπποαμ», πε 4 499. Ῥ 866. Ἐβεπεο 
4 995. Ε 86: σα 1’ 220. 

994. ἔρχεσθαι 8εἱ ἴπι ΒεστΙῇ 
πα ϱΕΠΕὮ Ζαπι Ἠειρεπίαηπε: 5ο 
νγοπῖς βἶπά αηπ 1ππα Βρυτεν ἀεσ Ε- 
εοπδρίαπρ αἰο]ίνατ, --- νέον λήγοντα 
παθίζειν ᾱ. 1. οἵ 56ἵ 80 Ε1βομ απά 
ΠΙΠἨΓ6Υ, ὙΨἱθ εἶἴποι ἀ46Υ βἱοἩ εΌειπ 
απ ΤΑπΠσ6 οτ]αοῦ Ἰπέ, Ίτα Ῥατίί- 
οἱρίαπι Πεαῦ 4ει ΗααρίρερτΙ. 

996. γμ]. σα Β 142. Δυμόν παῖῦ 
ὄρινεν Ἱτεσίο ἃἂαξδ επί αι [ 
ἀπτοῖ ἀἱο ἴπτεη Ὁππιπδ εγγεσεπᾶθ 
ΜΗ ε]απρ. 

996. καί ῥα Υος 6ἶπεν Ῥετιοάς 
᾽ππᾶ πηιπ). Ὠϊε ῥα ψ]τά ἀατο] 
ἀᾳ5 ἄρα 46ς ΚαοἩκαίσθς Απβεποπι- 
πιθη. --- δειρὴν στήθεά 97 ἵμ. κτὲ., 
ἀΐε αἶεο ἄετ αδίατπ 1π 4ετ Ὀπαπναπά- 
Ίαησ (3986 Π) σερ]εῦθη βἰπά. 

998. θάµβησεν, πο 4199. α 828, 
αὐπιπίθ, ΘΤβΟἨταΧ, ο6ἵπθ ηθτθ 
Ἰμεῦ ἆ4ετ Ὑετμτετίη Αρητοᾶ(ίθ 
{ἠτο]{επᾶ, 

9 
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υδαιμονίη, τί με ταῦτα Λλιλαίεαι ἠπεροπεύειν! 
ἡ πῄ με προτέρω πολίων ἐὺ ναιομενάων 
ἄξεις ἢ Φρυγίης ἢ Μπῃονίης ἐρατεινῆς, 

εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος µερόπων ἀνθρώπων, 
οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Αλέξανδρον Μενέλαος 
νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ' ἄγεσθαι' 

δ. ΤΙΑΙΑΔΟΣ Τ. 

τούνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης. 405 

ἧσο παρ αὐτὸν ἰοῦσα, δεῶν δ᾽ ἀπόεικε κελεύθου. 
μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον, 

κεῖνον ὀίζυε καί ἓ φύλασσε, 
ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὃ γε δούλην. 

νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη, 
Τρωαὶ δέ μ ὀπίσσω 

ἀλλ) αἰεὶ περὶ 
ο / 2 ἄἎ 

εἰ ο κέ σ η 
ο 2 2 μ 2 5 

κεῖσε δ΄ ἐγων οὐκ εἰμι. 

κείνου πορσυνέουσα Λέχος ̓ 
πᾶσαι µωμήσονται, ἔχω ὃδ᾽ ἄχε 

999. δαιµονίη ἆἃ αχ6ς6. --- ταῦτα, 
Ῥ6ι ἠπεροπεύειν ἀατ Ἰπ]πα]{δ-Αοοιι- 
βα{1ν πθῦθη ἆθπῃ ρογβῦπ]Ιομθη: πω 1ο] 
πας ἀ41θρβεη Βείτᾶσοαχεϊῖεν σα 
{βαδο]ιοπ”. γε. Χεπ. Απαῦ. Υπ, 
ϐ τοῦτο ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι. Ντ. Ρι, 
46, 6, 9. 

400, ή ΒοΨ1Τ[5, πηῦ βρὔ(δομετ 
Ιχοπ1θ. --- προτέρω “ποςὴἡ νγαΙ {αετ) 
γοη πηεῖποτ ἨΗείπαί ἸΠακδάᾶπποῃ. 
- πολίων νου πῄ αὐπᾶπρις: Ἱτ- 
Ρεπάνοβίπ ᾱ. 1. ἵπ Ἱχρεπά οἶπθ 
ποπ ἄεπ βΔαίεπ”: ζα α 426. Ζια 
Εν. ΡΙ. 47, 10, 4. 

401. γα]. 2 291. 
405. ούνεκα δὴ νῦν Ὀεστϊπάαῦ 

εαγΚαβΏβο] ἀῑο 400 {. ΔβΡΕΒΡΤΟ- 
επεπο εγππζυιησ. Ἀπη: «νοθιι 
αἶσποαν ]εῦσί” τπθίπ ]άπσογθς Ύ6ι- 
Ῥ]ειθεη Ὀ6αί ἀθίποτι Πήερ]ήσο Ῥατίβ 
πΙοἩῦ τηθΏχ πιὂρ]ΙεἩ βεῖη νητὰ. [Αή- 
παηρ.] 

404. στυγερὴν ἐμέ εἶπ 6ιπεΙΤΕΥ 
Απθάτασ]ς 1Ἠτεχ Ἠεαε; σα 164. 

406. τούνεκα δὴ κτξ., Ἠδησί, ν]θ 
4ἱε ἸΠιεάετπο]απσ ἆἀετ Ῥατί]κε]ι 
δἠ νῦν 2εϊσέ, επρ πας ἆθπι γθ]αΊγεπ 
Κααρα]βαίσε (οὔνεκα) ΖΙΒΒΠΙΊΠΘΗ. 
Ὀετ ἀεάαπκε Κεμτὲ ἀαπηής σα 999 
ΖατῦΏοχ. --- δοἸοφρονέουσα, ἴπάεπι 
τα νοτβιεςεί, ἀαάΐς Ῥατίς παΙοἩ ταΐθ 
(290). 

406. παρ αὐτόν ηθῦθη 1]λῃ 
5ε1Όςδί Πίη, ερεηβαί 2α δεῦρο 
4056. ΒΙπη: νμῃν πΙΙΟἩ 1η Ἠπμθ. 

410 

” - 

ἄκριτα δυμῶ." 

Ώα8 Αργπάείοη 188 εἶπ Ζ6ἱοπε ἀες 
ΑιάρετεβίμεΙῖ. ---θεῶν ἀπόειπε κε- 
λεύβφου ἨἸα]ίο ἁἀῑσοι Έθετπ τον 
ἕάεπι Ε{αάςε ἆεν ἀδθιετλ, σα Ε 
848, ᾱ. 1. σ1εὮ ἀεῖπο ρὔ(μ]]ο]ο Ῥ[ε]- 
Ίαηρ αα{. Ῥεχ Ααβάνασ]ς 16 πο]. 
γεναπ]α/δί ἆατολ] ἀἆθπ {ο]ροπάθπβολοπ. 
ΥΟΥΒΟΙΥΕΡεπάθη ἀεάαπκεῃ. 

408. περὶ κεῖνον ]οκα]: παπα ]6ΠΘΠ. 
Ἠθδταπα, Δπ. 86ἶΠθχ Αθϊΐο. --- ὀίέξυε 
πηᾶ]ο ἆ 1ο] αἩ, ᾱ. 1. ειίασε ἀἱθ 
4επ Βήετυ]σπεηπ Ῥοβομιεάςσπο ΜΠΠ- 
δα]. -- καί ἓ φύλασσε απ {6 
11π, ἀαῑς ος ἆῑν ]α π]ομί επἰχΙππΏ 
οἆεν απίεα πια. 

409. ποιήσεται Οοπ]. Αον. --- 6 
γε πι ΖΥγοϊζεη Βαΐπσ]μεᾶς, πε Μ 
240. β 9δτ. [ηυεχρείπε: 4ο: σα 
α 4. Έβθηδο Πε, πο Ὑετϱ. ΑθΠ. 
Υ αὖτ. -- δούλην ᾱ. Ἱ. ρραπος 

410. νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη 
986. ϱ 465. γ 489, σα Ἡ | 

411. πορσυνέουσα απ Ζτ Γθ1]6Ἠ. 
--- ὀπίσσω: νρι. ἕ 2Ττ8, σα Ι 249. 
[Απ]μαπσ.] | 

419. µωμήσονται, ΨΘΠἨΠ 1ο] ης 
ἆον Επόκοπεϊάπησ ἀπχοῦ ἄεπ Ζπεῖ-. 
Καπαρέ ἆθπι Ιειοπριηηίσεη Ἐοίσ]πς 
πη]ο ν]εᾶετ Ἠϊπρεῦθ, αρ Ειαζα- 
γατα, οΏποΗ] ἀῑε {ντ ἀἱθβο Ἐππατ- 
ἴαπς πούνεπάϊίρε Υοχαιβθεύκαπβ 
410 (ούκ εἶμι) πεσιετε 198: Ζα 64, 
ϐ 400. Ι 149. Κ4Ι. Υ 90. -- ἔχω 
Ῥ]5 θυμῶ, ψίθ ὅ 91, ἵπ ολαθεί- 
ομον Φέ6]Ίαπσ σα µωμήσονται: απῇ 
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8. ΙΔΙΑΔΟΣ Γ. 1989 

τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ’ ᾿ἀφροδίτη' 

υμή μ᾿ ἔρεθε. σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε µεθείω., 
τῶς δέ σ᾿ ἀπεχθήρω, ὣς νῦν ἔκπαγλα φίλησα. 
µέσσω ὃδ᾽ ἀμφοτέρων µητίσοµαι ἔχθεα Λυγρά, 
Τρώων καὶ «αναῶν, σὺ δέ κεν κακὺν οἶτον ὄληαι' 

ὡς ἔφατ, ἔδεισεν δ᾽ Ἑλένη «4ιὸς ἐκγεγαυνῖα, 

4156 

ορά λ / ο ν 2 - ” 

βήη δὲ κατασχοµένη ἑανῶ ἀργήτι φαεινῶ 

σιγῇ, πάσας δὲ Τρωὰς Λλάθεν' ἦρχε δὲ δαίµων. 420 

αἳ δ᾽ ὅτ᾽ ᾽λεξάνδροιο δόµον περικαλλέ ἴκοντο, 
ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα 8οῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο. 
ἡ ὃδ᾽ εἰς ὑψόροφον Δάλαμον κίε δῖα γυναικῶν. 
τῃ ὃδ᾽ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς Αφροδίτη 
ἀντί ᾽άλεξάνδροιο 9εὰ κατέθηκε φέρουσα᾿ 405 

ἔνθα καθῖξ Ελένη κούρή «4ιὸς αἰγιόχοιο, 
ὅσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ᾽ ἠνίπαπε µύθω' 

4οσ] αρα 1ο] βοποὮ .. ., ΘΥΠΕΙΤΕΣ 
Ἀπεάτποκ 1Ἠνεχ Ἠειο. Ὑσ]. 178 Β. 

415. χολωσαμένη ἴηπ ἆοἵη σθ- 
χταίετπ. Βχ. Ώι. 6δ, ὅ, 1. 

414. σχετλίη ταῖς Κατσετ Αη{αησΒ- 
β1]ρε ἵπ ἆετ Ροβῖδο ἀεζῖς, Ὑετ- 
πεσεπε. --- μὴ --µεθείω:ζα 4 98. 

415. ἀπεχθήρω Οοπ]. Αογ.: Ἰεξ- 
Ώρειπ Ἠαίς {αβφα. -- νῦν ]ετζί, 
η νοϊίετθπι Ώϊππο ἆἀετ Ζακαπῦ 
δεσεπᾶοοι -- Ἠϊβδμετ. --- ἔκππαγλα 
δεπα]ἰῖσ. 

416. Ἐτείος Ἠεπιβίοι-- Η 2πῇ. 
ἀμφοτέρων, Ἔποετη ππᾷ Ώαπαθγῃ. 
-- µητίσοµμαι αἱ Βοπ]απκάν ἆερ 
Ἀοτ]βίες ποςἩ τοη µή αὐλᾶποίς, 
--- ἔχθεα Λλυγρά “νετάετρ]1ολοα 
Εεἴπάκο]α{τεπ”, ταῖς Νασλάτασ]ς σθ- 

Σρασῦ, ἀῑο ἀοτ Ἠε]επα σαπι Ύεχάατρεη 
Ρετεῖοπεη αΑοἱεηῃ. Αρμχοαϊίο Ἰαῦ 
Ἠΐες ἵπ ἀε; ΈΏτοπαπς 1Ἠτο εἰσεπί- 
Ἠσπο Μαελμικερ]ιᾶτε πες ἄεγεολχῖῖ- 
ἴεπ (Ε 498), νε ε5 Ῥεῖ ἀθι Ἠε[μς- 
βἴεπ ΕτϊίζεταπσΖα 66εεπε]οπ ρῇῃεσῦ. 

41Τ. σύ 18 ὄληαι Ιδί πθεσεη κέν 
εἶπ κε] υείᾶπάίσες Ζπραΐα, ἆἀει ἀἱθ 
Ὑπχκαπρ 4ες Ίυγρά ετ]Ἀαθειύ. Κι. 
5 5, 6. ὂρι. σα 4 197. -- 
οἶτον, Αοοιβαν ἀθθ Ιπ]8]{Α, γγῖθ 
ν 984, Κτ, Ώἱ, 46, 6. 

418, ἔδεισεν: σα 4 989. Ἠτεῦ πας] 
46 Ἠᾶχίεείθι Ώχοβαπς ἆθν ΑΡΊτο- 
ἀῑξε Ἰεϊκίοί Ἠε]οπα Ἐοἱσο. 

419. πατασχοµένη πασά θπι 516 
εαίοἩη” Ῥεάεοκί Παΐία, πῖεο 141 
παλυψαμένη. 

490. λάδεν πᾶπα]ΙοἩ βᾶσα, ἴπάεπα 
β1θ β1οἩ πηῖῦ 1Ἠτεη 216Ι ΠἱεπετίππεἩ 
(459, να]. 145, σα 984) επἰζετηϊο, 
- δαίµων γοη εἴπεπι Ὀεβίίπιπιδεη 
6ἴπσε]πεη οΐῦ πατ Ἠϊες, 

Υ. 491--44τ. Ηείεπα ιώιᾷ Ῥαγίβ. 
451. δόµον απξ ἄετ Βατσ γοη 1198, 

πα] Ῥ6ι ἀοιτ Ἰομπαπσ 468 ΡΤΙΑΠΙΟΒ 
πτιᾷ 4εβ Ἠεχκίοι: Ζ 519 8. 

498. πίε, πιῶμτεπᾶ Αρητοᾶ[ζθ π8ο] 
490 νοταηΡΙηΡ. 

454, δίφρον 6ἶΠπ6η 96886] ομπε 
Ίμεππθ. --- ἑλοῦσα Απζεεθάεηπςβ σα 
πατέθηκε φέρουσα. 

42ὔ. ἀντί ᾿λεξάνδροιο: Ἠ86]Ἠ 
Αρητος1ίθς /οτζετ 991 Ῥείαπιά βἶο] 
Α]αχαπάτος αἲξ ἄεπι Ρε{ῦ, ἀῑεβ 1Α0 
1π ἀετ πεϊίετη ΒτζᾶΠ]απς ππρεασομ{εύ 
σεῦ]Περειπ, ἆα 65 447 Παιδί: Ίρχε 
Ίέχοσδε κιών. --- θεά 1850 Ῥεϊισεί[ῆρί, 
πτῃη 1ητο σηᾶά]σο Ἠεταῦ]αδεαηνς Ζαπι 
Ώιοπείθ οἶπετ Ώἱοπετίη ααβἀτᾶς]κ]1ο]ι 
Ώετνοχζαπεβεη. 

4326. κούρη ἄιὸς αὐγ., βοπβῦ πασ 
τοη Αίπεπθ απᾷ Ατζετηϊϐ, 

421. πάλιν “σατῆσ]κ2 γοπι Ῥαχίβ 
ψες: εἶπ Ζεῖομεη ἀες Ὀπννί]]εη», Ὑσ]. 
Ν 8 απᾶᾷ αυεγβα ἐκείι Ῥαίι Ὑεις. 
Άεῃπ. ΙΥ 969. 
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μἤλυθες ἐκ πολέμου ὡς ὤφελες αὐτόθ” 
ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις Πεν. 
ἀρηιφίλου Μενελάου 

σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεῖ φέρτερος εἶναι" 
ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηήίφιλον ἸΜενέλαον 

ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῶ. 
ἦ μὲν δὴ πρίν γ) εὔχε 

ἀλλ᾽ 

ἐξαῦτις µαχέσασθαι ἐναντίον. 

μηδὲ ξανθῶ Μενελάω 

ἀντέβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι 496 

ἀφραδέως, µή πως τάχ ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαµήῃς. 
η ν ’ ; 2 Π η 

την δὲ Πάρις αὐθοισιν ἀμειῤβόμενος προσεειπεν᾿ 

«μή µε, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε. 

νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν ᾽άθήνῃ, 

παρὰ γὰρ Θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. «40 
ν ” ” " ’ ’ να / 

ἀλλ ἄγε δη φιλότητι τραπείοµεν εὐνηθέντε' 

οὐ γάρ πώ ποτέ μ ὧδέ γ᾿ 

παύεσθαι κέλομαι. 

κεῖνον ὃδ᾽ αὖτις ἐγωῶ᾽ 

458. ἤλυθες, εἶπ Απθταξ, πγοπι]ῦ 
8ἵς 1μπι ἀῑε Πϊσο]κκαειμτ Ζζαπι ΥΟΓ- 
σιτε τιαοΏῖ: τα Β 985 ππά π 298. 

459. δαµῆναι ταν ἆεπι Ῥ]οίδεη 
Ώα{ῖν πηζοτ]Περεπ”. 

450. ἡ μὲν δή κτὲ. πηῖ Ἠδμπεπάθια 
Βροίίε: ο ή. 4α ρταμ]θεεῦ 
ἆοςῇ εοπςῦ ΙΠΙΠΙ6Υ. 

451. σῃ παῖς 4ετ ἀῑτ ΕΙΡΕΠΘΗ, 
πασπάτο]οα Ἠηζαρείᾶρί, νο Β 
164. --- βίῃ καὶ χερσί, 8ποἈ δοπεύ 
νετραπάεη: υρ]. υ 25π. ὃ 196, πα 
ἐγχεῖ: νε. Σ 841. 

452. ἆλλ᾽ ἴθι νῦν αἶπε Ιτοπίβε]θ 
Αποτάετιηρ. -- προκάλεσσαι Με- 
ἀἵαπι “(οτάετο σ6ροη ἀῑολμ”, Βία- 
Ὅμ]ος Αβγηάείοη, ψίε ἄ ὄδ. 110. 4 
611. -- Μενέλαον: Ῥεαεπῖε 4ῑε πας]- 
ἀτισοκ]σ]λα Ἰιεάετπο]απςσ ἆ4ε5 Να- 
πΊιθηΘ πηῦ ἆεπι σ]είοπεα Αἰὐοιῦ 
3η ἀ4θγεε]θεη Ἰετβείε]]ο 450. 485, 
αποἩ 484 οἰαῦτι ἆθβ Ῥτοποπιεπε: 7ζα 
229. 

455. ἀλλά, πας ἆθτ Ιχοπίς: 4ος]Ἡ 
ηΘΙη τσ]. ρ 408. ὃ 694. --- ἐγώ γε: 
Ζα 4 118. 

484. παύεσθαι Ῥτᾶβεπε: Εᾶχ Ίπι- 
πουν αα{ζαηὅταη, απο παοΊθς 
ἀατοῖ ρτᾶβεπ{Ιβο]ε Πηβπίάνο οτ]ε]ᾶνή, 
Απάετθ παύσασθαι πο ἩΗ 8186. 

45ὔ. ἀντίβιον 18 ἄδετα]] Αάπετ- 
Ῥίαπι, Ζατ Υετριπάαπσ τσ]. Β 191. 
409. --- πόλεμον ποΛεμίζειν εἴγπιο- 
Ίοσίβοεπε Εϊσατ, 

8. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. 

ὀλέσθαι 

ἀλλά σ᾿ ἐγώ γε 

ο) 

| 
| 

ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 

456. µή πως τάχα: σβι. σ10. 18, 
884. ϱ 448. -- ὑπ αὐτοῦ δουρέ - 
αΠ5πααΠοἩ: αππίαεντ θὔθπ 416868 
Μαπηπθς Ἰαη7ζ6, Νί6 4 851. Ζαν 
Κοπείνακίίοη 4 4Τ9. Ε 0ὔ8. 4 4889. 
444. τ40. Π τ08. 848. Ἡ 

45τ -- Ὁ Το4. µύθοισιν σεηὂτε 
πο απο] εοπβ6 ἔπεσσιν Ὠ6ί ἀἴεβεπι 
γοατβδο]]π{5 ζαπι Ὑοτοαπι Ἠπ]ίαπη, 

458. µέ απᾶᾷ θυµόν, πε 445 µέ 
ππά φρένας ἆ48β απο υπὰ ἆ6ατ 
Τοαι] 1πι Αοσπεααν. ι 

459. μὲν γάρ Ι8ΐ 4ἱε βίαρ]]ε Ὑποτί- 
βίδ]]απᾳ, Ἠ]επια]ς γὰρ μέν. -- σὺν 
᾽θήνῃ., ποάυτεα Ιπάϊτεκί ἆῑς Ῥεχ- 
οὔπ]ϊομο ὙΨετάιεηβι ἆθρβ Μθεπθίαος 
πεγαρρεβεῦχῦ πητα, | 

440. αὖτις εἶη ΒΏΘΥΠΙΑΙ, ὶθ 
4 140. --- ἐγών πᾶπι]]οὮ νικήσω. Κτιο 
Ρι. 69. 4. -- ἡμῖν, ᾱ. 1. πιῖν απᾶ 
πιθίηθν Ταπάε]εαίοη. ο Υ6χββο]][ς ι 
ξ5- Ν 614. 

441. 449. Ὑσ]. | 8Ι4. 9156, απο 
9. 2992. 

441. τραπείοµεν ΥΟἨ τέρπω. Ρα- 
Ώθβεη ταρπώμεθα. 3 

442. ὧδε ἀπτολ γέ ταῖς ΝΒοΝ- 
ἀταο]κ Ἠεχνοτρεµοβαη: 8ο 86Η) .. 
ν/]θ 1εῦ28: 446, σσ]. Ζ 99, τα Β 9805. 
σα φρένας͵ ἀμφεκώλνψεν ν1θ αι 
994, νρ]. 5 916 περιπροχυθείς: ἀἱθ 
1,θἰάεπβομαβῆ ετριε[εῦ βἱοἩ πθ 6ἶπθ 
ππημ]]επάθ Ίο[κα ππι 4ἱθ φρένες. 



[ 8. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ.. 

ον πο 

οὐδ᾽ 

19589 

ὅτε σε πρῶτον «4ακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 
” ς ’ 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν. 
νήσω δ᾽ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 44ὔ 

ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί µε γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.: 
5 β Δ 5 , η 

ἡ ῥα καὶ Ίρχε Λέχοσδε κιῶν' 

τὼ μὲν ἄρ) 
᾿τρεΐδης δ᾽ ἀν᾽ 

δεῖξαι ᾿4λέξανδρον τότ᾽ 
οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ᾿ 

ο 2 [ο] 2 2” 

ἆμα δ΄ εἶπετ ἄποιτις. 

ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν Λεχέεσσιν. 
Όμιλον ἐφοίτα θδηρὶ ἐοικώς, 

εἴ που ἐσαθρήσειεν ᾽άλέξανδρον Θεοειδέα᾽ 
2 2, / , - 2 
ἀλλ οὐ τις δυνατο Τρώων κλειτῶν τ 

450 

ἐπικούρων 
2 , ’ 

ἀρηιφίλω Ἠενελαω. 

ἐκεύθανον. εἴ τις ἴδοιτο' 

ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ µελαίνῃ. 
τοῖσι δὲ καὶ µετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἄγαμέμνων᾽ 
»Ἀξέκλυτέ µευ. Τρῶες καὶ «άρδανοι ἠδ᾽ 

4556 

ἐπίκουροι 

νίκη μὲν δὴ φαίνετ᾽ ἀρηιφίλου ἸΜενελάου' 
ὑμεῖς δ᾽ ᾿ἀργείην Ελένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ αὐτῇ 

4459. 
ααἈπι, 

444. ἐν π. νέεσσιν 7α ἔπλεον: αα{ 
ἄετ Εαλμτί Ῥεστι{{εη πα}. 

446. Κρανάη εἶπ νΙε]]εῖοῖό πιατ 
Γᾶν ἀῑαο ΒιπαίΙοηπ ετάΙοπ{είετ Τπ8ε]- 
ηθΊππς, τρ]. 201: πεηϊσείεηε γΒΤΕἨ 
βεποη ἆῑδ ΑΙἴεη ἀατῆρει νδ]]]σ ἴπα 
Ζνεϊξε]: Βίταβρο κα ἀατῖῃ ἀἱε σψ]- 
βεπεπ Αἰῑκα παπά Κεοβ σεΙερεπο 
χ]εῖηθ - Ηε]επα. [Απκηρ.] 

446 3 998. ὡς Ὀεχῖεμί 51οἩ 
Άπ{ ὧδε. 9, 

441. ἦρχε τίς πιών: τα Ε 8Τ8. 
--- εἴπετο, Ίπάεπι {τοῖσ 4ει Ζατεςμῦ- 
σεῖσαηςσ ἀθς Μοπο]αος 498- -436 ἆἱθ 
Ἐπτολῦ τος ἆἄεπι Ζοτη ἆειτ ΑΡΙτο- 
ἁῑίε ἵηπ 1ν νχ]κ0. Ὠϊε σαηζθο Ῥεθπθ 
γοη 985 απ οπατακ{εγ]αιετύ ἀἆεπ αιβ 
Ἰλο]]αςευ {τεγε]πάθη Τεϊομίβίπηπ ἆθβ 
Ῥατῖα, 

Υ. 448-461. Ἅ«ἨΜεπεῖαο κιο]λέ 
Ταγίς οεγΦεὔεχς, «40απιδηιιονι πἰπιπιέ 
Γγ Μεπεῖαος ἄεπι Φἱε ἴγι ΑΕΡΥΙΙΟΙι 
πιά ᾖ[ογᾶετί οι ἄει Ίγοεγι ἀῑο 
Ἠεγαιιδφαδε εν Ηεῖεπα. 

448. τὼ μὲν ἄρα ἀῑθεδο ἆθεπη 
πτπη. --- τρητοῖσοι Ῥιλσπαπί: ρα 
ἀπτο]λ Ῥο]λτέ, απ. ἆεπ ἨΒιεπιεησιατό 
ἄπτε ἀἱο Τιῶολοτ Ῥεαπεπι ἀατο]]- 
πΊεμεῃ Ζα Κὂππεη: ψ 198. 201. 

οὐδ᾽ ὅτε πε ἴαπι απἰάεπι, 
3ο 

449. ἄν οµιλον, πᾶπι]]εα Τρώων. 
-- Φηρὶ ἐοικώς, πο 4 646. Ο 686. 
ξ 81, τοιρπραπεῖεε τοπ Πόπεη, 
πεσεη ἀ4ες π]]άεπ Β]σκαες ππᾶ ἆεχ 
αἰἴτπιῖκοπεν Κτα{ς. 

450. εἴ που ἐσαθρήσειεν απβς]- 
ϱαἴσ απβ ἀετ θεια ἄες Μεπε]αος: 
πεηη ϱχ ἆοοὮ Ἱτσεπάπο ετρ]οΚκίε: 
4 88. Ε 168. Ν τθθ. ε 489. ι 418. 

[Απμανρ.] 
409. τότε, α]ν 6χ 1Ππ δποΠίθ, 
4589. Ώας᾽ οὔ τις δύνατο δεῖξαι 

πηγᾶ Ὀοστάπάθέ 4πτολὮ ἆθπ Νασ]πγείς, 
ἀαί5 ἀῑο επἰσεσεησεεεῖσ{ε Μόρ]/οἷι- 
καῖῦ αἴπος αὈβιοἩ{]Ιοπετ Ὑεγρογσεπθ 
π]ολῦ εἰαθίπαρεη Κοηπίθ, πει] ἆαβ 
4ασα πηῦίῆσο Μον, ἀῑε φιλότης, 
{εμ]ΐ{6. Ὠ[ε γοταηᾳοβίο]]έο Νεραδίοη 
περ]ετό ΒΕΟΠΟΠΙ φιλότητι αἱ ἐπεύ- 
Φανον, ἱπιρετῖ, 4ε οοπαία. -- εἴτις 
ἵδοιτο, Ἠαπεσηβαίσ: ΨΘΠΠ 11η ΏΤ 
οἶπετ «ἂ]με᾽, αησεκπᾶρ[ απ ἆῑε Ίπι 
Ἠαιρίραίσ Ῥοσοἱοηποίθ ΒετεΙν1]]1σ- 
κει 4ετ Έτος, 1η σα σεΐσεπ. [ΑΠ- 
παπς.] 

454, πηοί αὐηθηπσίσ νοηπ σον. 
Ζαπι ἀεάαηπκεη 228. ξ 156. ρϱ 500. 

406 -- Η 848. 968. 6 49Τ. 4άρ- 
δανοι: Ζα Β 819. [Απβαηᾳ.] 
-4ὔτ. δή ἀοοᾖμ. -- φαίνεται εο. 

οὖσα, ἆθζια ἸΜενελάου: νβ]. 4 18. 



: 196 8. ΤΛΙΑΔΟΣ Τ. νν. .. 

” Γ Δ 2 / ο 2 Ἡ ο 

ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν, Ἡν τιν ἔοικεν. 
Ἡ τε καὶ ἐδσομένοισι μετ ἀνθρώποισι πέληται« 460. 
ὡς ἔφατ᾽ ᾽άτρεΐδης, ἐπὶ δ᾽ ᾖνεον ἄλλοι ᾽ἄχαιοί. ἡ 

459. τιμήν, 16 286. -- ἀποτινέ-  ΠΑΕΠΟΙΙΠΙΘΗ, πητᾶ πὶομῖ ᾳοθεαρί. Εἶπο 
μεν Ιπιρετανίβοὴ. γενλαπά]απς ἄρει ἀἱθ ἨἈᾷοκπαρα 

460 -- 287. 4εχ Ἠε]επα Βπάεῦ Ἡ 84ὔ Β. Ῥαί ἆθπ 
461 -- µ 294. 80. ιο Ἠεκίο ΊΤτοθιη βἰαβῦ, 

ππᾷ ἀἱο Έτους ἆῑε Ἐοτάεταπρ α[- 
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αρ φεασ- εν” ο Ὅ'--- -- 

σας σμο-θμωρι ο ο σ ''' ὙὉΡμυυἳ- ---- 

για” 



ΗΟΜΕΗΡ ΠΑΡ. 

ΕΌΠ ΡΕΝ ΘΟΠΟΙαΒΡΒΕΒΛΟΌΟΗ ΒΕΚΙΙ ΛΑΤ 

ΥΟΝ 

ῬΗ. ΚΑΗΙΤ. ΕΒΙΕΡΗΙΟΗ ΑΜΕΙΣ, 
ῬΕΟΕΕΒΞΟΕ ὉνΝΡρ ΡΒΟΕΕΕΤΟΕ ΑΜ ΥΜΝΑΡΙΣΜ σζυὸυ ΜῦΗΙΗΑΤΕΗΝ ΙΝ ΤΗὔΒΙΝΟΩΕΝ. 

ΕΠΣΤΗΗ ΒΑΝΟ. 

ΖΝΕΙΤΕΡ ΗΒΕΊΤ. ΕΒΑΝα ΙΥ--ΥΙ. 

ΡΗΙΤΤΕ ΤΙΕΙΕΑΟΗ ΒΕΒΙΟΗΤΙαάΤΕ ΑΌΕΙΑαΕ 

ΒΕΡΘΟΒάΤ ΤΟΝ 

ΡΕ. 6. ΠΕΒΝΤΖΕ:, 
ΟΒΕΒΙΙΕΗΕΕΕ ΑΜ ἀΥΜΝΑΡΙΟΝ συ αὔτπτικακν. 

Ν 

Ξξ 

1ΕΊΙΡ71ᾳ, 
ΡΕῦςκ νκυρ ΥΕΕΙΙΑΓ τον Ε. α. ΤΕΙΒΚΕΝ. 

1552. 





ΙΤΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ὁρκίων σύγχυσις. ᾽4γαμέμνονος ἐπιπώλησις. 

οὗ δὲ 9εοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήµενοι ἠγορόωντο 
χρυσέω ἐν δαπέδω., μετὰ δέ ὄφισι πότνια Ἡβη 
νέκταρ ἑωνοχόει' τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν 
δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες. 
αὐτίκ) ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιξέμεν Ὥρην ὄ 

περτοµίοις ἐπέεσσι, παραβλήδην ἀγορεύων᾽ 

»δοιαὶ μὲν ἸΜενελάω ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων. 
ρη τ᾽ ᾿Αργείη καὶ ᾽άλαλκομενήὶς ᾽θήνη. 

4 

γ. 1--84. «ὐδεγγαί. Υογοεγεὶ- 
ἔπωπρ Ζυπι «Ῥ γιοι ἆεδ Ῥογίναρε». 

1. Ὑβ. Η 448. ἠγορόωντο Ἠ1ε]- 
νεπ Ὑετβατηπι]πηρς, πᾶπα]]ο]ι πγᾶτεπά 
ἆετ πι ἀτιζίθη (.Θβαπσθ σθβοη1]άετ- 
ἴεπ Ὑοτρσᾶπσε: τσ]. 10--15. [Αδη- 
Ἠαηρ.] 

3. χουσέω ἐν δαπέδῳ, ἆθπι ταῖς 
6ο]ά Ῥε]εσίεῃ Ευ[ονοᾶοαι 468 Ὑετ- 
βαπηπηἸαηρββα]θβ. --Ἴβη, αἱ Μαπᾶ- 
βοποαπ]ῖπ πατ Ἠ]6ς, βοηβύ αἱς Ώήοπθγῖη 
ἀοτ ἀὐίίοτ: Β ορ. 906, αἱ (6- 
πιβη]ῖπ ἆθβ Ἠετακ]ες οταῦ 1 608. 

8. ἑωνοχόει παν ἀορρε]ίεπι Απο 
ππεηό, πτετραπάεη την νέκταρ 
“βοπεηξίο Νοακίαγσγαίηπ οἶπ), πΙθ 
4 698. [Αημαπο.] 

4. δειδέχατο Ῥεστή[βίςεη, νοπι 
Ῥτδβεπ{Ιεο]ιεπ Ῥοετί[εκί δείδεγµαι 'Ὢθ- 
ατῇ[κε”, νοπι ΖπαΊπκεη σεβαρί. σι. 
1 924. 6τ1. ὰἁ 4956. 

6. αὐτύια 5οξοτῖ, πἈππΠσὮ ΠΒ] 
Βεεπάίραπᾳ ἀθ9 Ζηγοϊκατηρίος. Βι8 
ἁαμῖη ἨΠαΐίθη αὶο ἄθπι Καπιρίε ζη- 
ᾳοβθπεν: νρ]. 4. Κτ. Ῥι. 69, 1, 8. 

ο μι μον οκ ο ο Ἱ-..--.κ--μμππµµμε͵ᾖ᾿ᾖ᾿ιμ 

ἐρεθιζέμεν, Ὀθδεοπάςτς ἀἆπτοὮ ἄεπ 18 
σεπιαοπίεη Ὑονεοβ]αρ. 

6. περτοµίοις (κείρω, τέµμνω) πηλό 
βοπατ{εομπειάεπᾶςθα, ἆ. 1. Ἠδ]- 
πηθηάθη. --- παραβλήδην ἑαρϊπγᾶν τς 
ἴχεβεπᾶ”, 4.1. απζετ ϱρ δ {018 οΏ ετα 
Βδιζοπ]η16Ὦ, ῬοζιθΏί βἶοι ααξ ἀῑα 
Ζαπᾶσοπεῦ {ο]σεπᾶο Ῥατα]ιείο Ἰπ]- 
βοποη Αρμτοά1ζε οιπεγβεῖζβ απᾶᾷ Ἠετο 
απᾶ Αἴλεπο απᾶτετεεϊζς, Τ8. 

Τ. δοιαέ παῦ Ναοπμάταοκ νοταη- 
σοβίε]]6 ἵπι εσεηεαίζ 7α ἄετ εἵπεη 
Ῥεφομίσετίιη ἀθβ Εατῖς 10. --- ΜΜενε- 
1άω 188 γοη ἀρηγόνες εἰσέ Π5ΑΤΩΤΙΕΠ 
αὐπάποὶρ. Ὑσι. 4 39885. Ε 611. να 
999. ὦ 458. Χ160. Ζα Κν. Τι. 48, 
ποτ. 
8 ---Ε 908.᾽Αργείηἀϊο ΑγσθιθτΙτ, 

πεῖ] Αιρος ἀεὶ Ηαπαρίοσῦ 1πγες Κα]ζας 
πας: νρ]. ὅλ. -- λαλκομενηίς τον 
Α]α]κοπιοπᾶ, εἴπεπι Ώδοῦίδοπεη 
Βάίοπεπ, πο ἄες Κπ]ζαβάεχ Αἴποπθ 
Ῥ]άπίο τοη ἆεπ Ἀλίθείεη Ζεϊσεπ 9 
Ζαχ Ζ6ις ἀε5 βα]]α, τΊσεης ἀ16- 
ηθη 416586 Ὀοδίάεπ ἀῑε αὐζᾳππεν α1θ- 
2εἴοππεπάεπ Αἰὐιραΐθ, γοηπ ἀεπεῃ 
᾽λαλκομενηίς απ ΑὈπποἩγ απά βομαἴή 
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ἀλλ᾽ ἦ τοι ταὶ νόσφι καθήµεναι εἰδορόωσαι 
τέρπεσθον᾽ τῷ δ᾽ αὖτε φιλομμειδὴς ᾽άφροδίτη 
αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει, 
καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀιόμενον θανέεσθαι. 
ἀλλ᾽ ἦ τοι νίκη μὲν ἀρηιφίλου Μενελάου" 
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
ἦ ῥ᾽ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 
ὄρσομεν, ἦ φιλότητα μετ) ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 

4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

5 » 

εἰ δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἠδὺ γένοιτο, 
ἦ τοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 
αὖτις ὃ᾽ ᾽άργείην Ελένην Μενέλαος ἄγοιτο." 

ὡς ἔφαθ', αἳ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿4θηναίη τε καὶ Ἡρη 90 
πλησίαι αἵ γ᾿ ἤσθην. κακὰ δὲ Τρώεσσι µεδέσθην. 
ἡ τοι ᾽άθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, 

οτ]πποτί, ἅαστα ἆεπ Κοπίταβί 1τθυ 
Ὀπίπᾶασκειῦ ρεσεπᾶρετ ἆθτ δετη 
1άομε]πάοπ) (10) Αρλτοᾶϊζο, ᾗ ᾗ οὐ 
δέδοται πολεµήια ἔργα (ΕΈ 158) 2. 
γετείάσκεη. [Απμαπρ.] 

9. παθήµεναι πῖῖῦ ἆθεπι Νερεη- 
ῬοστΙ[ῇ 4οτ Ὀπίμαβισ]κοαϊζ, ---- εἰσορόω- 
σαι ἀταπὰ οἆετ (ερεηείαπά ἆθβ 
τέρπεσθον. 

10. τῷ, ]επθπῃ, ἀεπι Ρατῖβθ, οἈπθ 
Βοσείομπαπς 465 Ναπιεπβ, απ ἆθββεῃ 
Ζυγεϊκαπαρέ ἀῑο αδίζετ πι] ξ ΔΠΡΕΣ6µο 
Ῥαῦεηπ. -- «φιλομμειδής 'σοτηςθ 
1άσο]ε]πςὰ” απβ φιλο-σμειδής ἀπατο]ι 
Αβθιπα]]αΏ]οη. 

11. αὐτοῦ, αὐ]αν. ἄεπεῦζ., νοη 
1ππα βε19846, νοηπ βαϊποπι Ἰμαοῖρο, 
γοη ἀμύνει αὐλᾶπρίρ: νρ]. Μ 4089. 
Ο τπδι. 

19. καὶ νῦν ηΒΟἩ αὖεί, ψῖο Ἐ 
6084. ν 900---808, πιαοῦ νου ἆθπι 
α]]σατηθίπεη βαΐζο ἀἱο Απηεπάππς 
αυέ ἆθοπ ὮῬεβοπάετα Εα]. --- ἐξ- 
εσώωσεν: Ῥαἱ ἐξ 1εί βεάπολί ἐ ἐκ θανά- 
τοιο (Χ 116) οἆετ ἐκ πολέμοιο. --- 
ὀιόμενον θανέεσθαι Ξ- Ξ 0Τ28. υ 21. 

18. ἀλλ. ή τοι 3Ώετ ΓΥΘΙ11ΟἨ. 
14 - 5 61. ὅπως ἔσται τάδε 

ἔργα: γε ἀἶθφ Ὠϊηπσο πετάεη 
βο]]επ, ἆ. 1. πας ντ αυ Όναπ 
πο]]θυ, 

15. ἤ απᾶ ή 16 --- έπη --- απ. --- 
πόλεμον Βολ]αολίσεπγᾶλ], φύΛο- 
πιν Υ ὕ]κετκαπιρ{, γετυαπάθπ γγίθ 

82. δ 3405. ω 45, αιοἩη Ν 686. Λ 
814, Ὑαι. αι Γ 9, 

16. βάλωμεν Ῥτίπρςην, β[νεη, 
βοηεύ τιθέναι ἄ 88. 

1Π. εἰ δ᾽ αὖ πως δὗπι αιίεπι [οί 
Ιπ βρδθκοπεπι Ἔοπο: ἆθεππ Ζθιβ 
Ῥτιπρί ἀἱο {τιθά]ῖοἸιο ο. 
Ῥεϊάει Ὑὔ]κεν ποπ οτηβύ]ιαξυ ἵπ 
γοτβοβ]ας, απ βεῖη Ἐπύβοβ]α[Β πε 
βὐομί, ἆαπι Αοπι]]ος ἀαεπασίπααπρ. 
Ζα νοτβομαΒθηῃ, π88θ πα Ὀθ6ι Εοτῖ- 
βοίζαηπρ ἆθ9θ Ῥαπιρίθ σθβοπε]επ 
Καπη: βεἶπθ ΑαίοΠί 166 παν 4ἱθ Ἠετθ 
Ζαπι ὙγιάρταρταοὮ σα ταῖπθη (5). 
Ώαμετ σε]λὂτῦ αποἩ βεῖη Ζαροβίώπα- 
π]8 ΑΠ Ἠετε Ψθρεηυ Ττοῖαρ Ζεταἰῦ- 
ταν (9π. 45. 68) σα ἀθιβε]ρθη Ὑετ- 
βίο]]απς. --- τόδε ἆπς Ἰούπίετε, ἀἱθ᾽ 
{τΙΘάΊΊοµε ὙετεῦἩπιπρ. --- πᾶσι Ῥθ-. 

ο πὉ  σ---- νο πο 

φίλον καὶ ἠδύ 140 ἆπτααί Ῥετθο]πθῦ 
Ἠετο ζαπι ἸλΠάεταρτασοἩ σα τθῖπθη. 
[Απλαηρ.] 

18. ᾖ τοι μέν: ΤΙ’ 168. --- οὐκέ- 
οιτο, ροΐζεπ{ία]: ΚαπΏπ ποαΙίεχ ος 
ποἈπί πθτάθεη ᾱ. Ἱ. αποθιβρῶσό 
Ῥ]αϊραι: πε Βγηϊσθβο. 

19. ᾽Αργείην νου ἴἨτει Ηον]καπβό 
ααβ ἆθπι ΒΕεΙοροππεβ. --- ἄγοιτο "Εᾶτ 
β1ο] Παπ {ἤπτοτ) αἱ Έταα, 

οι. πλησίαι " ηαἩϱ” Ῥ6ί εἰπαπάςει. 
22. ή τοι, πε]οΏοπι 24 δὲ επῦ- 

ΒρτίισΏξ. --- ἀπέων εἰσεπί]ο] αἶπ 



4. ΙΛΙΑΔΟΣ δΔ. Ῥ' 

/ μ , / / 2, 5/ - 
σκυζοµένη «4ιὶ πατρί, χόλος δέ µιν ἄγριος Ίρειν 

Ἴρη δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα᾽ 
»αἰνότατε Κρονίδη., ποῖον τὸν μῦθον ἜΈειπες. 9ὔ 
πῶς ἐθέλεις ἅλιον Δεῖναι πόνον ἠδ ἀτέλεστον, 
ϱ ” 3 -- ο) / / / ο) 

ἱδρῶ 8’ ον ἵδρωσα µὀόγω, καµεέτην δέ µοι ἵπποι 
Δ 2 / / λ ο / 

λαον ἀάγειρουσῃ., Πριαμω κακὰ τοῖο τε παισίν. 
2/ ν ἐυ ἃ κα , 2 / μας ές ἔρδ᾽᾽ άταρ οὐ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 

τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 80 
»δαιµονίη. τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 
τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὃ τ) ἀσπερχὲς µενεαίνεις 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐυκτίμενον πτολίεθρον; 
εἰ δὲ σύ γ᾿ εἰδελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ 
ὤμὸν βεβρώθοις Πριάμον Πριάμοιό τε παῖδας 96 

Ῥαταπρ: σα 4 54, ετεζαιτίο αΏοτ 
ΏΒΟἩἨ απᾶᾷ ηΒΟἩ, 5ο ἁπίε ϱε5 αἆνει- 
Ῥ]α] σερταποπί πατάς, πὶο 6 459. 
φ 89: πηῖξ ἦν: τα 4 416. ἅτ. Ρι. 
69, 9, 4. 

98. δέ 180 Ὀρστήπάρπᾶα. --- χόλος 
Ῥἱβ ἤρειν, πο 6 460. 8 804: βοΠῖ]- 
ἀετηάθε Ἱπιροτίεκέε: "{α [βίζα αἴθ 
νᾶμτοπά ἆθεβ ραη7θη Ψοτγσαησθς, πθ 
Ἡ 4Π9. 6 δ. 

94. οὖν ἔχαδε στῆθος χόλον: νρ]. 
Ἄπβες: ἀἷε (α]]ο Πε 1Ἡτ ἄλοτ. --- 
προσηύδα, πΏπι]]ο] μέν. 

25. Ὑρ]. σα 4 569. 
96. πῶς: Έταρο ἄετ Ύεγππᾶθ- 

τπησ; πῶς 1π ἄθπι ΒίπηΘ, ἆα[ς ἆθτ 
ἘἨοδάεπάε βἶοὮ σαχ Κείπο Ἰείςε, παζ- 
Ἠϊπ αῑε Μδσ]ο]Ώκεϊιό ἀετ ἵπ Εταρε 
Αἴεποπάεηπ Ἠαπά]απς π]οΏί ἀεπ]κεῃ 
Κδηπθ. ἅλιον ππὰ ἀτέλεστον: νρ]. 
β 2185 ππᾶ τα 4 δπ. 

2π. ἱδρῶ 9 ὃν ἵδρωσα, δἴγπιο- 
Ἰοσϊβε]ο Εϊραν, --- ὄν 198 Ίαπᾳ, νγεῖ] 
ἵδρωσα Ὠϊραπητια Ἠα[ίθ. -- µόγω 
νοτ Απβίτοπρυησ: Καιρα]. ἵτ. 
Βργ. 48, 15. δ. -- παμέτην δέ ρατα- 
ἰα]ς]δεπεν Εο]σθβαίᾳ 1π 6ηΏσεπι Απ- 
βοἩ]π[β απ µόγω: τα 4 10. [Αή- 
ηαηρ.] 

28. λαόν ἀει Αολᾶετ σθρεη Τ]1ο8: 
4ο Ὀνπερετπ ἆἀες Εεἰάσασςε νητὰ 
ἈπβοααΠςἩ 5ο νοτσε{ήμτί, ἆαίς ϱἷο 
εο]ρεῦ απ{ ἀἆθπι Τασεπ 1π ἀτί6οΠΘΠ- 
Ἰωπά ἨοταπαρείαἨχθη 86ἱ, ππι ἆ8 
Ἐτιερενο]] σα γετεαπιπηθ]τ. --- κακά 
Ζαπα Ὁπ]{οίι], Αρροβίᾶοη Ζα Λαὸν 

ἀγειρούσῃ: πα Ι 50. Ῥετ Ῥ]ατα] 
Ζαν Υετειππ]οπαπσ ἄει γεχβομΙθάθ- 
πθη Ἰθϊάθη, πο Β 504. Ο 508 ππά 
βοΏπβζ. --- τοῖο απῖ ἀᾶ5 νοτΏει- 
ροποπᾶο Ἀοπιθη σατᾶοκποϊβοπάες 
Ῥτοποπιθη, πο ὄ 288. Ι 901. κ 68, 
ἄασασεπ Ἰλ1θάετπο]απρ ἀε5 Ἀοπ]θπθ 
91. 96. 4Π. 

99 -- ΤΠ 448. Χ 18Ι. ἔρδε οἵη- 
χἈππιεπά: “ἴλας 65) ΙΠΙΠΙΘΤΠΙΠ, τη] 
Απαοβ]α[ς ἆοτ Ὑγατηαπσ ὦτὰρ οὔ 
τοι κτὲ., Ψοῦθί σαχ Απόηοτό ααί 11 
ἀίο Νεραβον παν Ναοπάταο]ς νοι- 
απσοβθε]]έ 16: “αρθιτ πιαῖς πΙο] - 
{θτ”. -- Φεοὶ ἄλλοι, αρροβῖῖν Ζαπα 
Ῥοίοπίθη πώντες. 

80. ὀχθήσας, Ῥατᾶς, Αοτ.: 1π 
Ὀππ]]εη σοεταΐεῃ, απ ν1]115. 

81. δαιµονίη Ἰϊετ: ἀπτοιῃ ἆἱθ 
Τιοιάρπβομα{6 νετρ]επάεῦ. --- τί νυ 
1πν]θίθτη Ώητχ. -- Ρίο Τοτίθ 
Πρίαμος Πριάμοιό τε παϊδες. Ἠ1ΕΥ 
παπά δὔ πΠῦ Ῥοθσπασ απ[ῖ Ηετθε 
ἨΜοτίε 28. 

80. ῥέζουσιν πιῦ Σηεί Αοοτπδα{ί- 
τον: Ἐτ. ΓΙ. 46, 18. --- ὅ τ’, ᾱ. 1. 
ὅτι τε Ἱαπβα], ἀα[Α5, πιοΏνιετί ἄθ 
νοτηετρεµεπάε ἘΈταρο. 

84. σύ ἀατοὮ γέ Ῥεζοπὲ, απ α{ 
ἄεπ νοτλετσοπεπάεη ἀεάαπκεη 7- 
τής]κσανγαῖβθη: ἅπ πας ἀθίπθπι Ἠθί- 
ΏἼσοπ (το]]. -- εἰσελθοῦσα "εἶτ- 
ρεάταηραπ” 1π 49 ϱτοῬετίο θίαάῦ. 

86. ὠμὸν βεβρώθοις κτὲ. εἶπο Ρ]]ά- 
Ἠσλο Ῥοπεϊεππαπσ σιϊηπηίσετ ας 
ππᾶ ]οιάρηβομαΙομθν Ἠπομβιςη{, 



6 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο. 
ἔρξον ὅπως ἐθέλεις μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίόσω 
σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ᾽ ἔρισμα μετ) ἀμφοτέροισι γένηται. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 40 
τὴν ἐθέλω. ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν, 
µή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον., ἀλλά μ᾿ ἐᾶσαι' 
καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῶ. 
αἳ γὰρ ὑπ ἠελίω τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι 
ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 46 
τάων µοι περὶ κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο᾿ 
οἱ γάρ µοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, 
Λοιβῆς τε κνίσης τε τὸ γὰρ Λάχοµεν γέρας ἡμεῖς." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἡρη' 60 

πιο Χ 94Π. 9 919. Χεπορῃ. Απαῦ. 
ΤΥ 8, 14. ἨΠιου 19, 25. 91, 51. 
ΎβΙ. ὠμοφάγος ΥοἩ π]άθη ΤίθγοΠ. 
Ὅηεες Ὑο]]βαιράταο Ἰααθεί ἵπηιί 
Ἠαπί παπά Ἠαατεπ απ{σεητεπ’. 

86. χόλον ἐξακέσαιο -- Υ 14ὔ. 
δΤ. ἔρξον ὅπως ἐθέλεις --- ν 146. 

π 67. ω 481: νρ]. Χ 186. -- µή 
Ῥί8 γένηται πὶσοαό ΑρβιοΠίεβα 6, 5οἩ- 
ἄθτα ἆθπι γοτμθτσεπεπάεπ Βργπιάθ- 
βο απσθβοἩ]οββεπετ Ἡαπρίβαίᾳ, 
ἄοτ ἁπ[ᾶτ ἀῑο Ῥερτήπάαπρ εππᾶ]{. 
--- τοῦτό γε νεῖκος ἀἴθεβοτ Ἠαᾶετ 
πθηΙσβ{θηΏς ᾱ. 1. ει Ηαάετ ἨΤετ- 
ἄτοατ, 1π γετᾶσμίοπεπα ΒΙηππΠθ: ἄρες 
οἵηπθ 8ο σετιησ(ῆρίσο Βα90Π6, υγεῖ] 
Βήταῖέ ἄθεχ ἀῑε ΑπρειεσεπΏεϊζεη ἀθΓ 
ΒίοτῦΗσπεη αἱς ἆετ ἀδίίετ υπνγῦτ- 
ἀῑς ετεομεῖπζ, νβ]. 4 614, ἆαμοτ ἴπα 
(6εσεηβαίς ἀασα μέγ᾽ ἔρισμα 88. 
ΎΜερει ἀεβ (εαπκεης σα 1Τ. 

88. μετ᾽ ἀμφοτέροισι 6ἶπθ ΏοοἩ- 
πια]ρε Ἡοτνοτπεβραπο ἆθβ σοὶ καὶ 
ἐμοί. 

40. μεμαώς :ο1{τῖρ᾽ τα ἐθέλω. 
41. τήν, πας Ναεπάταςοκ παοῇ- 

σεμτασΏ{: οΙπθ 8ο] ς16 (πιεῖπ 10Π): 
πι. Ν 5984. ι Κτ. Ρι. 50, 5, ὃ. -- 
ὅθι ποτῖπ. Ἐτ,. ΡΙ. 66, 8, 1. 

45. διατρίβειν αε οοπαξιὰ. --- τὸν 
ἐμὸν χόλον 'ἹἼεπθη πιθῖποη Ζοτπ). 
(40). --- ἐᾶσαι, Ἰα{5 πιο] σεπΏλΠτεη. 

49. σοὶ δῶκα Ίο] φερβίαϊῦ{είο 

αἷν τος’, πᾶπα]ο] ἀθίπεῃ το] πι 
μαι εσεν ]είσε: 37. --- ἑκὼν 
ἀέκοντί γε δυμῷ π]]]1ρ, Ὑθηπῃ 
απο] τοῖς ποτ γ]]1ροπι Βοι- 
761, θἶπ ΟΣΥΙΙΟΙΟΠ. ᾖΖεαβ ριοὈί 
βοἩ ἆθπ Απβολμθαῖπ, αἱ ὙΘΩΠ ϐ6Υ 
ἀἱο Ἰάπρεί Ώδβοεπ]οββεπο Ζατείὂτανπς 
ΤΈτοῖαβ (Ύ 806) π]άθν βείπεη ἸλΓ1]]θπ 
ἀο6τ Ἠοτο παζἈρεΡο. 

44. αἳ γάρ. Όσοι το]α[]νο Βαΐζ ρεμί 
ἀεπι ἀθπιοπείταίίγεν (46) πηῦ ΝαοΙ- 
ἀταο]ς νοταπ. Κτ. Οἱ. 61, 10. --- ᾿γώρ 
ζατ Ετ]θαίθταπσ γΥοη ἀέποντί γε 
Φυμῶ. 

40. ναιετάουσι: ἄθι ἄτίθομε Ὦθ- 
26ἱοἨηπεῦ αἵπ ἀαπετπάθ Βαΐη ταῖῦ 
ΓνιοηΏηθτ”, 

46. τάων, ραχ ναι ἀαπείῖν Ρεῖπι 
Ἐϊσθπηαπιθη, Κτ, Ρι. 4π, 9, 1. -- 
περὶ κῆρι 'ραι 5εἩν ἴπι Ἠοιποπ”, 
νοη ϱ8ἨΖΕΠΙ ΗΘιΖεῃ. 

4τ -- 165. 7 449. 
48. 49 --- { 69. τθ. δαιτὸς ἐίσης 

18 οπ5 ἆετ Μοαπβοπεππε]ό απί ἀἱθ 
αὐίμετ ἄρετίαρεῃ: σι 4 468. 

49. Λοιβῆς τε κνίσης τε Τταπκ- 
ορίετ απᾶά Βταπᾶορίες, σα 'δαιτός 
41ε πᾶμετο Ῥεεάπιπππηρ. --- τό "41687 
(ἆ. 1. Λλοιβήν τε κνίσην τε) αἱς ΟΡ- 
1εκύ ἀεπι Ῥτᾶάϊκαί γέρας αββϊτη]]οτή, 
Κιτ. Ρι. 61, π, 1. -- ἡμεῖς Ῥεϊοπί: 
πήτ 5ος. 

50. Ὑσι. τα ἆ ὅδ1. 



«4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. τ 

μή τοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰδι πόληες, 
. / ι 2 / [ή . 

Ἔἄργος τε Σπαρτη τὲ καὶ εὐύρυαγυια Μυκήνη 

τὰς διαπέρσαι, ὃτ ἄν τοι ἀπέχθωνται περὶ κῆρι’ 
τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ’ ἵσταμαι οὐδὲ µεγαίρω. 
[εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι. δδ 
οὐκ ἀνύω φθονέουσ᾽., ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτερος ἐσσί.] 
2 λ Ν 45. , / 2 ος . 
ἄλλα χρη καὶ ἐμον θέμεναι πὀνον οὐκ άτελεστον 

καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ µοι ἔνθεν ὅθεν σού, 
καί µε πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης, 
ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 60 
κέκληµαι., σὺ δὲ πᾶσι μετ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις. 
ἀλλ᾽ ή τοι μὲν ταῦθ᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν, 
σοὶ μὲν ἐγώ. σὺ δ ἐμοί ἐπὶ ὃδ᾽ ἕψονται 9εοὶ ἄλλοι 

δ1. ἦτοι---μέν: ἆπδ επίςργβομεπᾶθ 
αοεᾷ {ο]σί ὅτ ταῖς ἀλλά. Ὀρτίρεης 
Ῥετεϊίεα 61 6 ἀεπ Ἡααρίσεάαπκεη 
τοτ, ἆετ ετεῦ ὄδ [ο]σί. 

62. εὐρυάγυια, ἄαξ Ατίραῦ Ῥεΐπι 
ἀτίσειπ Ἀοπιεη: σα Β 498. 

68. τὰς διαπέρσαι (ΚοπσθββΙν), πε 
65 πβοι ἆετ ΕΙππαπάεταπρ ἄετ Ώο- 
τετ 1η 4επ Ῥε]οροππες θε[]ηεῖρε Ρο- 
ΒΟΠαΜ. -- ὅτ᾽ ἂν παηππ οσα, ζα 
1ε4ετ Ζεϊς νο. 

64, τάων απαρποτῖδοπο Γιεάει- 
Ἠο]αηρ τοπ τώς ὅδ παῖῦ εκρ]κανεπι 
Ἀαβγπάείοηι. Ὠοεχ απεεν Ιδί νοη 
πρόσθε αὐλᾶπσίσ: νγοχ ἀΐθβθ, σα 
ΊἨτοτι Ῥεπταῖσθ. --- µεγαίρω, Ἠϊαθι 
ΑΥΠΟΏΥΠΙ τα φθονέω: 7α ὅδ, πᾶπι- 
Ἠο] τὰς διαπέρσαι. 

6δ,. εἴ περ ΙψΨθηπη απομ) πας 
ἄεπι Κοπ]απκΏν Ἱπ {απτίβοηθπι 
ΒΙππθ. --- φθονέω 1π αἰσοπῦ]ο]ιθτα 
Βίππο πιϊ{[ασῦππα, ἄα ἀῑδ Βαίτῖε- 
ἀΐσαπς ἆθξ ἄτο]]θε Εν Ζ6ις οἴνγας 
Βὔ [6ος 140, --- οὐκ εἰῶ, π]ομέ µή 
πασὮ εὖ, πγθῖι] 41ο Νεσαίίοη πας ἆεπι 
γοατραπι οἵπθπ ΒεστΙ Ῥι]άεί: νοτ- 
πειτε, Ζᾳ ΥΘΓΨΕΗΤΕΠ ϱαομθ. [Απ- 

ὤθ. ἀνύω αἲ [επι Ῥεγυεπίο, "οἶπ 
Ῥτάβεις Ίπι Ἐπίαχβίηπε, πα ἆθτα 
Ῥατθιοϊρίαπι, ππθ διαπρῆξαι ἕ 197. 
Ἔτ, Ώ1, 29, 9, 4, --- ἐπεὶ ᾖ φμοπίαπι. 

στ. ἀλλά χοή Ιεϊζεῦ πι ἄερεπθβαίζ 
Ζα ἀεπι ὄδ σεπιαεμίεπ Ζαρερεάπάπϊς 
ἀπ αἵηπ, να 5ἶθ ἀαεᾶν Ιητογβοίζς 
ῬθαπαρτποἨ 6, --- οὖν ὠτέλεστος Ἱμ]- 

ἰοΐθε: π]οπῦ πιτκαπσε]ος, ᾱ. Ἱ. 6χ- 
{ο]στοαῖο]: 5ο πας Νασπάτασκς ἴπι 
εσεπεαῦζ σα ἀετ ἄεπι Ζεαβ 26 ττ- 
σοβομπίερεπεηπ Α)βΙοΠῦ. 

6θ, γένος Ἡοετκαπ{ί, νο Φεπι8 
Ῥ6ι Ὑετσ. Αεπ. ΥΙ 1989. -- µοι, 
πηΙο{ ἐμοὶ, πα] ἄει Τοη απξ γένος 
ταηζ, 

69. πρεσβυτάτην 6 οἨτηῆτ- 
ἀϊσείς, πε βἷθ βοπεῦ πρέσβα θεά 
Ἠαι[εί. ΎὙετρ. Αεπ. Ι 46. 

60. 61 -- Σ 866. 866. ἀμφότερο», 
1ο ΙΓ 1Τ9. -- γενεῇ Καπρα]: Υγετ- 
πῦσε πιεῖπεχ ΑὈκατ{ί, ρ8γα]]α] 
ἆει Ἐπιρα]θαίσ ταῖς οὔνεκα. 

61. κέκληµαι σοπαππί Ῥϊηπ, 
Ἠθ1[βᾳ. -- σὺ δέ Ρῖβ ἀνάσσεις, βἴαῦό 
ἕᾷ6χ ἆτα Ἠετιβο]εαί’, εἶπε Ῥαταίασο, 
νγοπς ἆετ Ἠετῦ παπά ἄῑε Βεάειίαπς 
468 σὴ παράκοιτις ετ]ἈαθετΏ π]τᾶ, 
ἄα]ιοι σύ ΔΠΑΡΠΟΤΙΒΟΝ σὴ απα{πεϊι- 
πιρπά ἆῑθ οχβίο Β6ε]16 Ίπι βαΐπο αἵπ- 
πΙπητηῦ: σα Ζ 127. Ι 488. Ο 181 
η 801. ο 901. 

62. ἦ τοι μέν: ἆπβ οπερτοοπεπάθ 
ἄῑθὰ {ο]ρί 64 σὺ δέ, ἀεππ ἆετ Βαΐα 
ἐπὶ δ᾽ ἕψονται οπ(]6 εἴποη ππΠ{θΓ- 
σεοτἀπείεη εάαπκεηῃ. -- ὑποείξο- 
μεν, Επίπταπα, ἄεπη Ἠθτο νΠθᾶοτ- 
Ἠο]ῦ ἁαπιῦ παχ Ίἴθ6ι]ς 1Πτο Ὀθτεί{β 
65 Ε. ψεσεῦεπε Ζ1ββρε, {θι]ς ἀἱο 4ος 
765 87 {. 

68. σοέ Ῥί5 ἐμοί επίαςβο]ο Ί οτί- 
ίε]]απρ. -- ἐπὶ δ᾽ ἕψονται Τι- 
ΒΓΙΠΙΙΙΘΏ Ὑγεχάθη: τρ]. µ 949. 
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ἀθάνατοι σὺ δὲ θᾶσσον ᾿ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι 
ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ ᾽χαιῶν φύλοπιν αἰνήν, 65 

πειρᾶν δ᾽ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾽4χαιοὺς 
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια δηλήσασθαι.΄ 

3 ./ 2 Φα) 3 Δ εν) .” . 

ὥς ἔφατ , οὐδ΄ ἀπίθησε πατηρ ἀνδρῶν τε θεών τε. 

αὐτύι) ᾿4θηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα” 
μαἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ ᾽Αχαιούς. 10 

πειρᾶν ὃδ᾽ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾽Αχαιοὺς 
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια δηλήσασθαι.” 

ὧς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾽άθήνην, 
βη δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα. 

τ  ὁ / 4 ’ / 2 / 
οἷον δ' ἀστέρα ἠκε Κρόνου πάις ἀγκυλομητεῶ, 

ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέι λαῶν. 
λαμπρόν τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται" 
τῷ ἐικυῖ Πιξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς ᾽άθήνη, 
κἀὰδ ὃδ᾽ ἔθορ᾽ ἐς µέσσον. θάμβος ὃδ᾽ ἔχεν εἰδορόωντας 
Τρῶάς 9᾽ ἱπποδάμους καὶ ἐυκνήμιδας ᾽4χαιούς. 50 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον' 

.« ῥ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ 
ἔσσεται. ἡ φιλότητα μετ) ἀμφοτέροισι τίθησιν 

64. Θᾶσσον οσἵιδ τοσἉ{ 8οιποα]]. 
---᾽Αθηναίῃ: τα 41956. --- ἐπιτεῖλαι 
Ππροταάν1Ιβοῇ. 

66. ὑπερκύδας (Βίαπιπι κυδ) 516- 
σ68 απ] 6η Ιη{ο]σε νοη Μεπε]αοβ᾽ 
Ίεα Ίπι Ζγεϊκαπαρί πα Ῥαπ]β. 

67. πρότεροι Ὦει ἄρχειν πε Ῥεῖ 
πηΒ (παθεχβί απ{αησεπ”: νο]. Η 9354. 
-- ὑπὲρ ὕρχια: σα Τ 999. -- δηλή- 
σασθαι ἆ. 1. ἘαιπάβεΗσκοαιίεῃ. 

68 -- Π 458. Ῥιο Παπά]απα 468 
Ζει 1Ιεῦ ἀἆπτοῃ ἀἷο Απάοπιιης ἵπ 
Τ 805 πιοβν]οτῖ. 

69ΞΞ Ε 718. Φ 8551. Τ541. Φ 419. 
Τ0. µετά ἵπ ἀῑο Μ1{ΐ6, νρ]. Τ9 

ἐς µέσσον. 
Τ8-- Τ' 849. Χ 186. ω 48]. πά- 

ϱος μεμανῖαν ἀἄἱθ βΒοΠοη νοτΏοτ 
ο1ἴτίρε, ἆά βἶθ πηῖδ Ἠετο Ρ]εῖομα 
Εθείππαπα Ἠαΐζο: 91. [Απμαηρ.] 

Τ4 -- 4 44 τπ. 5οηβῦ, 
Τ6. οἷον Μαεοπ]παπι, Ζα ἀστέρα. 

--- Ώιε Βοππε]]1σΚκοαΙῖ ἄοτ Αἴλεπα 
ππᾶ ἀαθ α]1ἄπσεη ἆ9ϱ 1ητετ Ἐτβολεῖ- 
παης πηῖτὰ πας ἆθια Ἐα]] 6ἴπετ Έεπει- 
καρεὶ τετρΙσοπεπ. -- ἧκε σποπῖ- 

βοπεχ Αονεῖ, ΠοταββοπΙθ[βθἩ 
18.15, τι Ῥι. 58, 10, 8. 

6. εὖρέι νυεῖί απερουτίέοῦ, που, 
Ἰαρεγπᾶ. 

ΤΊ. λαμπρόν, 71 ἀστέρα οἵη πΒο- 
ἀτᾶσ]κ]σοπεε Αἰἰίοαῦ, --- τοῦ, αἩ- 
Ἰαδν. ἀοπθίν, τοπ ἀπό ταῖς νένταν 
αὐλᾶηρίςρ: “ΒοπΙθ[βθη”. ΡΙΆΒΘΠΑ: 
7α Τ 256. | 

Τ8. ἤιξεν νοπι ΑπΠίΑΠΡ, ἔθορε 9 
γοπι Αβοβ]α(ς 4εγ Ῥοαπερταπᾳ. 

το. ἐς µέσσον: βαραθαηθν1οχῦ, ---- 
θάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορ., πε Τ 845. 
« 485 απὰ γ 912. Φ 815, Ῥοεσίαλῦ 
αἷοἩ απέ ἀἱο β{ομέρατο Ῥ]σᾶλη- 
Ἠσ]α Ἐπασλείπαπρ ἆθεχ Αἴπεπε, αἱΒ 
ἀδίαπ αΏετ ὮΠεῦῬ Αἴπεπθ απ6χ- 
κατπῦ, ππαῖ] ϱἷθ Ῥεΐτα ῬετῦἨμτοη ἀ4θΓ 
Ἐτάο φοξοτῦ ἵπ ἩΜεπβοποηροεεία]ῦ 
ααΏταῦ (86 Ε.). 

81 --- 8 2τ1 τα. 5οη8ῦ, 
82, ἦ ῥα σθν1/{β πΊἹΏ "πόϊρότασἳ 

απ ἀ4ετ ϱΙδ(Ηοπεῃ Ετκολλοίπαπᾳ. 
Ῥιεσαπᾶολεί{ο]σεπάε Μδσ]Πομ]καΙθ1θῦ 
αἱ ἀῑο νγαητβοπεϊη]σπετο νοτβηρε- 
βἴε]]{. --- πόλεμος ππᾶᾷ φύλοπις: Ζᾳ 10. 

τὸ 



4. ΙΛΙΑΔΟΣ δΔ, 9 

Ζεύς, ὃς τ) ἀνθρώπων ταµίής πολέμοιο τέτυκται." 
Έ 2 , 2 .ν / » 
ὥς ἄρα τις εἴπεσκεν 4χαιῶν τε Τρῶων τε. 86 

ἡ δ᾽ ἀνδρὶ ὑκέλη Τρώων κατεδύσεθ’ ὅμιλον, 
/ .] , -” -” 

4αοδόκω ᾽άντηνορίδῃ, κρατερῶ αὐχμητῇ, 
/ ” / Πάνδαρον ἀντίθεον διζηµένη. εἴ που ἐφεύροι. 

εὗρε 4{υκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε 
ἑστεώτ᾽ ἀμφὶ δέ µιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 90 
λαῶν. οἵ οἳ ἔποντο ἀπ᾿ 4ἰσήποιο ῥοάων. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

»ή ῥά νύ µοί τι πίθοιο, 4υκάονος υἱὲ δαῖφρον; 
/ / ”/ / Δ 9/ 

τλαίης κεν Μενελάω ἔπι προεµεν ταχυν ἰον, 
- ” 2, 

πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο, 9ὅ 
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα ᾽άλεξάνδρω βασιλῆηι’ 
τοῦ κεν δὴ πάµπρωτα παρ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο. 
αἵ κεν ἴδῃ ἸΜενέλαον ἀρήιον. Ατρέος υἱόν. 
σῷ βέλεὶ δµηθέντα πυρῆς ἐπιβάντ᾽ ἀλεγεινῆς. 

84--- Τ' ο24. ἀνθρώπων 16 νοη 
ταµίης Ἠπολέμοιο "Κτίθσαπανῦ 
Ζ1ΒΑΊΩΠΠΙΕΠ αΏηᾶησίσ. 

Υ, 86---14τ. ΑίΙεπε ιωιᾷ Ῥαπᾶα- 
708. Ῥεγιυιιᾶιιφ ἄεξ 'Ἠεπεῖαο». 

86. ἀνδρέ πηῖ ρεἀε]ηζετ α]Ώπια, 
νοτ εἴπεπῃ ἀἰσαπιπηετίεη οτί 1π 
4ετ Αταῖς. 

87. 4αόδοκος αἷς Έτους πατ Ἠ]6Υ 
ετφᾶμπξ, αΏθγ απἆθφτο Αποπογιάςη 
Τ' 1259. Β 8089. 
886-- Ε 168, 4ειτ Ὑετβδβομ]αβε απο] 

ε459. Ν πθο. Πάνδαρον: Β 854 Β. 
--εἴπου ἐφεύροι: Ὑαπδυμεαίσ Άπς 
4θ6τ Ῥεεὶο ἀει Αἴλεπε: ΄πδπη 5ἱΘ 
Ἰππ ἀοσἩ ἱχσοπάπγο {Απᾶςε᾽, ετ]αζετῦ 
4επ Τπ]λα]6 νοπ διζηµένῃ. [Απ]ναπις.] 
δὺ-Η 169, αποΏ Σ ὅδ. Φ 646 ππὰ 

γ111. εὗρε: ̓ Ααγπιάσίοι, νοτροταῖ{εῦ 
ἀπτοἩ εἴ που ἐφεύροι 88. Κτ. Ρι, 
50,1, 8.4. --- ἀμύμονα απίαἁε]ῖᾳ, 
Ῥοσίθ]ιέ οἶοἩ σεπὔππ]ο απα{ ἄπ[δογ- 

'. ο]ε Ὑοτσᾶσε, οᾶ]ο ἄερατῖ, Κὄτρει- 
' Ἠσπα Βε]πδπ]είξ, 
ο 90, ἆμφέ µιν, πᾶπαλο]ι "απᾶρπ): 
' γρ]. 201. 9557. 44π6. Κτ.Ρ1.69.4, 1. 

99. προσηύδα: σα 24. 
985. ἦ . δά νύ μοέ τι πίθοιο, νε 

Η 486. 5 190. τὶ Ίτρεπά. 
94. τλαίης κεν Ὠ]]άεί 7α ἆει νοχ- 

. πειρεπεπάει πὔπβεπεπάεη Έτασε 

ἵπ οπΙαφακοπει Βίε]]απσ ἆεπ Ἀασ]- 
βαΐΖ, ἆετ ἀπτοη ἀἱε Ἁτ[ά]απο ἆεεβ 
ἨΤαπβολες Ῥοάϊπρί 160: 5ο υὔϊτάςς 
ᾶα ἆῑολμ επίβοπ]1ε[δθη: νο]. Π 
δθε-- Μενελάω ἔπιαα[Μεπε]αο». 
κτ. Ρις. 68, 41, ὃ. Απάετο εγηίῃο- 
Ώβομ ἐπιπροέμεν. [Απ]μαπρ.] 

9ὔ. πᾶσι Τρώεσσιν οι αἱ]οτ 
Έτοσνπ: νο]. Ι 908, πας ἐν Ρ 16. 

06. δέ απ ἀτίείον Φί6]]6, πο ἀῑα 
Ῥεϊάσςπ ετβύεη η οτίε επα παβΑΤΗΤΛΘΗ- 
σοἩῦτεῃ. -- μάλιστα 4λ. οἵπ ἀπτο] 
4ο Οἄεατ οπεοπα]άϊρίετ Ἠπαίας, 
πψῖο 91. βασιλῆι ἆθτι Εάν: 
βἴθη, πε Ναπδίκαα ζ 116 βασίλεια 
Ἠοι{50, 

97. τοῦ Ι8ί νοη παρώ ἨΠξ φέροιο 
ΠΒΩΠΙΠΕΠ αρβᾶπο]ᾳ. --- δή 51οπεχ- 
119Ἡ. --- πώμπρωτα 7α α]]ετοτβῖ, 
τοτ 8ἱ]εη ΒΠάΘΥΗ, 

98. ἸΜενέλαον Ὦϊ8 υἱόν παολάτῆ οἷκ- 
Ίοποε Βεσείομπαπςσ ἆθρ Μεποε]αος αἱβ 
465 ἄθρπετε, απ ἆθββεη Βθβείισιπσ 
Ίππα Υοτ α]]εη σε]ερεη β6ῖπ πια[βίο: 
ἆαλοει απποἩ ἀἱε Ὑιεάετπο]απσ ἆθβ 
Ναπιεπε 100. 

99. δµηθέντα 16 ἆσπι ἐπιβάντα 
νοταπβρεηεπά. -- πυρῆς ἐπιβάντα, 
ζα Ι 546, ρτάαικαν Ζα ἸΜενέλαον, 
τοπ ἴδῃ αὈλθπαίᾳ. Ζπα Απβάτασ]ς 
νρ]. ππδει Ίπς Εχαῦρ εἰείσεπ”, 
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ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ὀίστευσον ἸΜενελάου κυδαλίμοιο. 
εὔχεο δ᾽ ᾽ἀπόλλωνι Λλυκηγενέι κλυτοτόξῳ 
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην 
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.« 

ὡς φάτ᾽ ᾿4θηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν. 
αὐτύκ) ἐσύλα τόξον ἐύξοον (Ἑάλου αἰγὸς 106 

ἀγρίου, ὃν ῥά ποτ) αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας 
πέτρης ἐκβαίνοντα, δεδεγµένος ἐν προδοκῇσιν. 
βεβλήκει πρὸς στῆθος' ὁ δ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ. 
τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκειν᾿ 
καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων. 110 

πᾶν δ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην. 

101. λυκηγενής, Ὦ ατζθ] Λυκ ἵπ 
λύκη Ἰαχ, ἆθτ (πα ΤΗ5Ἀ8) Ι1ομίρ6ο- 
Ῥοτεπε, Βείπαπιθ ἀἆθ5δ ΑΡρο]οηπ ας 
1οΏίσοί{θς, πας ἆθπι ἆθτ ἈΝαπιο ἀθτ 
ποίβοπεπ ΤΠαπάβομαξ Τγκίοηπ 5ε]Ὀαί 
πΟΒΙ Ζαβατηπιεπμᾶηαί. Ὑβ]. αὔθρη- 
γενής απᾶ λυκάβας. 

10253120. μ 964. 9τ8. πρωτόγο- 
νοι ΘΤΒἴΡΘΌΟΤ6ΠΕΘ, ἀἱθ πρόγονοι 
ι 391. ΆποἩ Ῥαὶ ἄθπ ΗἨευτάθτα 
ν/πτάεη Ζα ΟΡρΙετδγθη πατηθηΘ]1ο]ι 
ἀἱε Ἐτείσερατίεη σονᾶλ]ζ: ὅ Μο. 
16, 19. 

108. οὕκαδε νοστήσας, πο 191. 
Σ 60. 90. 441. 8 102. 2565. µ 48. 
τ 2ὔ8. -- ἄστυ νοτ Ζελείης πι 
Κατζετ Ὀ]επια, νο Β 824. α 246. 

104. Ζψείδος Ἠοιιίεί, --Π 849. 
ἄφρονι Ῥτο]θρβίβοἃ, πα] ϱς βἶο] 
ἀπτο]ι ἆῑο Ύετβρτθομαησ (96 Ε) Ῥο- 
ιὂτεη 11688. 

106. ἐσύλα, νοη ἀἆθτ Ῥομτ]ζοχ. --- 
ἰξάλου, βοἨπο]] βρτίηπσοπἆ, αὐ- 
γός 7α τόξον ἀει Βἐοβσεπεβῖν: Κν. 
91.47,8,1, ὮταογΙΟΡΙΒΟΝ νοπι Ἠοτπθ 
ἀθβ 1θτρς. -- αἲξ ἄγριος ὀαβτα 
ἴδεα, ἀετ ΒέεἴπῬροοςος, πὶο ξσο, ἆεγ 
πῖθ ἆπτοῃ Ὑετίο]σαηπς, βοπάθτη πΣ 
ἀπτοιἈ Απιαπετη οττοῖοπΏ νοτάθῃ 
Καππ, ἀεπτ ες Ῥευγο]ηῦ ἀῑθ Ἠδε]βίθπ 
Ἐερίοποπ, 5ε]ρεῦ 5ο]ομο, ἆῑδ νοηπ ἆθτ 
(θπιρε Βεπι]εάθι ποτᾶθη. 

106. ὄν πα βεβλήκει. --- ὑπὸ στέρ- 
νοιο πηἴέη απι Βαπς1ς, πγθῖ] βἶο] 
ἃθς Βο]Ἱᾶίπο «ιβ ἄθπι Απεζιηᾶς ἴπ 
ἄεσ Τϊείε Ῥείαπά. Ὑπ]. ι 448 πηῦ 488. 
-- τυχήσας, πο Μ 189. 994, πα 

εττδΙομί ἸἨαβρεπα), αἀτετρατς σα 
βεβλήκειν: βοχαάο, σ]ᾶοκ]1ς]. 

107. δεδεγµένος Ῥετίοκί: αιαξ 
ἨΓατίο σοβ{ο]]ό, σοπῶτίίρ, πίθ 
ϐ 296. κ 65. Ο Τ46δ. 

108. πρὸς στ., ψΙθ Π π6οδ. 0250, 
η8Ο] ὑπὸ στέρνοιο ηΟΟἩ θ6ἶπθ νο: 
βΠπηπα{ετε Απραῦςθ, σερ 6η ἀῑθ Βταςί, 
80 ἆαβθ ες ἴπβ Ηθις Εεἰτοβεα ΥθΓ- 
επἀεία.--- ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ, ἆθηπ 
εἶπ Ζαπι Τοὰς σείχοβεπθεΒ γιά ἄροτ- 
βομ]ᾶσί βἶσ]. 

109, τοῦ γοη ἐπκεφαλῆς αὐμάπρίς: 
νο]. Η 191. Ο 190. -- ἔππαιδεκά- 
δωρα: ἀῑε Ηῦτηει γγαΤΘΠ ταῖῦ βεοἩ- 
76Ἠπ ἨΙηραεη, ἆᾱ. Ἱ. ταπάθη /Π]βίοη, 
ν6ΙβΘθΘἩ, ποάᾶιτοη ἀἱο ατν/Ἀηηῇζαη 
Ἠαπάρταίζεη οετ Ῥαϊπιεη ἀθιαθ]ο] 
πεχνοσίχαίθη. 

110, ἀσκήσας, πγῖθ γ 458, Κυπβίνο]] 
Ῥοατροαϊθεῦ Πα ῦεπά, τῖῦ ἤραρε Ἠαξζθ 
καπβίνο]] σπβαπαπιθηροΕῆρί, 
Ἰπάθπα ϱΥ ἆῑο Ἠαχζε]επάεπ ἄθχ Ῥεϊάθα 
Ἠῦτπετ ἀανο] εἴπεη πιεία]]εηεπ Ἐε- 
βοπ]αρ πηῖῦ εἰπαπάετ γετραπᾶ. --- κε- 
ραοξόος τέπτων ἆαετ Ἡοτηβρθατ- 
Ῥοϊυεπάο Κὔπρί]ετ, Ῥ6ί Ἡοπιθγ 
πα ἨΠετ ογγάμηῦ. 

111. πᾶν ρτήθΙκαῖν πα ἄεπι 3ἱ8 
ΟΡ]εκί σεάαοἩίαη τόὀξον, ἄεπι ἆπτοι 
ἀἷθ Ζαραπηπιρπ/ἤσαπς (410) επἰρίαπ- 
ἀεπεῃ. --- εὖ Λειήνας: 6τ ὈθβδΙθῖσίθ 
ἀἱε Ἠϊπσε οἆθτ ταπάεη γΠ]ρδίο απ 
ἀεῃ ΒἐεΙπῬοσκ]λὂγπθτη απᾶ πγιτᾶ πας 
ἀἱε Ῥοεϊάεπ Ἰδίπίοη σαχ Βο[εβήσαπρ 
ἀετ Ῥεμπε Πρτῖρ σε]αββεπ Ώδρεῃ. --- 
πορώνην ἆεπ Βοσεπτίτηᾳ, ἆοτ απι 
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καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάµενος, ποτὶ γαίῃ 
ἀγκλίνας, πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 
μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήιοι υἷες ᾽ἀχαιῶν, 
πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ἀρήιον, ἀτρέος υἱόν. 115 

υ. 2 

αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ ἔλετ ἰὸν 
01” / / ΕΜΑΣ ο δοξ 
ἀβλῆτα πτερόεντα, µελαινέων ἕρμ ὀδυνάων 
αἶψα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσµεε πικρὸν ὀιστόν, 
εὔχετο δ᾽ ᾽Απόλλωνι Λλυκηγενέι κλυτοτόξω 
2 ος / ο /. ) 9 / 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην 120 

οἴκαδε νοστήσας ἑερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 
ἕλκε δ ὁμοῦ γλυφίδας τε Λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια᾽ 
νευρὴν μὲν μαξζῶ πέλασεν, τόξω δὲ σίδηρον. 

«Κορίεπάε᾽ ἀεξ Βορσεπε ας ΒεἨπει- 
Ἠα]ζετ ἀῑεπίε, νε φ 1598, Ιπάθπι ἄῑθ 
Άη ἄετ επσεσεησεβεἰΖύεπ ΒρΙ079 ἀθβ 
Ῥοπσεπε Ῥείεβισίο Ῥεμπο οτεῦ 1Π 
ἀϊθεεη Βορεητίησ οἸπσε]μᾶπσί νγετάθη 
ταπ{κίθ, Ῥενοτ πιαη ἆεπ ῬΏοσ6εη Ζαπι 
Βομαί[β σερταποπεπ Ἰοππίο. Ὑσ]. σα 
τ 5Ττ. 

119. Ἐτείες Ηεπι]εί,--ξ 2211. 929. 
ν 90. 310, να]. ΙΓ 999. Ζ Τὸ. ἕ τδ. 
τό 416861) Ῥορεῃ. --- εὖ κατέθηκε 
Ιεσίαετβδοτρ{Ώ]{1σ πιεᾶοτ, πει] 
εχ ἄεπ Ρ{61] απς ἆθπι Κῦσπετ πεΏπιθη 
ψο]]ζο (116).--- τανυσσάµενος η ϱ- 
ἀθπι ος 1Πη Ῥοβε]μπῇ{ παθίζα, πας 
4ετ Φε]πο Ῥοβραππί Ἰαξζθ, πι {ΠΠ 
βομι/α{άμῖσ σα ΤΙΒΟἨΕΗ. --- ποτὶ γαίῃ 
ἀγκλίνας 19ῦ εἶπο πᾶμοτε Βδβτηπηαης 
Ζατα νοχπεχσεμεπάεη Ραταζϊρ: 1η- 
4θπι ος 1Ἠπ (πς ἆεπι "Επ[δεπᾶς)) 
6εσεπ ἀεπΕτάροᾶάςη βἐεπιπιῖζα, 
4επῃπ ἆας Ώθβραπηπθη ταῖς ἆθτ βε]πθ 
οχ{οτάετίο οἶπε στο[ Ἐταβαπ- 
βίεησριηρ. 

119. πρόσθεν νοτΏ, νο 1Ἠπι. --- 
σχέθον, τα 4 919, νᾶητοπά ἆθβ 
β8ησεη Ψοχσαβηρθς, πιἈ]τοπά 6 ἀῑθ 
Ῥεμπε εἰπεραπηζε παπά ἆθπ Βορεπ 

᾿ἆπηη αιί ἀἱο Ἐχάο ]ερίο. 

| 
| 

114. ἀναΐξειαν, πθηπη βἷθ ας ΤΟΓ- 
Ώβρεη ἆθβ Ῥαπάαχος σθβεηοαῃ Ἠᾶ{ύεη: 
4ἱε Ῥομανεη πᾶπα]ο] Ἰασετίοῃ: ΙΓ 
926. 

116. βλῆσθαι, πὶο χ 268, ΑΟ. 
π Μεά. ἵη Ῥαβείγοπι Β]ηπο. 

116. φαρέτρης, αὈ]αίϊν. ἄθποῦῖν, 
Ίσα σύλα: γοπι Κδσλογ. 

111. πτερόεις, πεσεη ἀἄοι Ἐθάθτη 

απι ππύετη ΕπάθΘ. --- µελαινέων, πγαῖ] 
4ἱο6 ΒΕΠπΙΘΙΖΕΠ ἆἄεπ Τοὰ Ὀτίησεη: 
ζα Β 884. -- ἕρμα, παν ὙΓαιπεὶ ἓρ 
Ίηπ εἶρειν σεηῦτίσ, “εἵπ ααεριπάςα 
(αἄετεῖΙιθ) τοπ Ῥομπιετζεπ’. Απάςτς 
Φομῖ]]ετ:: ΕΒτίηπσει Ῥδύτοτ Β6Ἡπετ- 
76η’. [Αππαης.] 

118. πατεκόσµεε, Ιπάσπι ϱτ ΙἨππ 
οτάεπ{]1ο]ι αα[εοίσῦε απ ἶπ ἀἴετεσε]- 
τθυΏίθ Ίασο Ὀτασλία. --- πιχρόν: σα 
18) Υ 

119---1921Ξ101 ---105. 
199. ἕλκε δ᾽ ὁμοῦ 15 πηῇς ἄεῃ 

ΖΥγ6ἵ [οἱσεπάεη ΑοοπβαΊνεη σα γετ- 
Ῥϊπάεη. --- γλυφίδας Κετβοθῃ, ΒΙΠ- 
βομηϊζζς απι Ρ{6Ι], Υγοη ἆθπεηπ ἄῑρ 
ππύθγεία απ ἆἱδ Βεμπο αι[σθαβείαῦ 
ππατᾷθ, 6ἶπθ απᾶθτο ἀατᾶῆοογ Ὀοεβπά- 
Ἠο]ιθ ετπιδρ]Ποπίο ἆθπ σ]αζθεη Ῥέαι] 
7ΥΙ5οπεη Ζεἶσο- ππὰ ΜΙ{ε]βπσει στ- 
ΒΙΠΠΙΘΠΖΊΡΙΘΒΒΘΗ. --- Λαβών π8οἩ- 
ἄεπι ϱΥγ απησοε{[α[βῦ Ἠαΐΐεα, πᾶτη- 
ἀθ6πι ἄθη Ρ{6Ι], ἄεῃ 6ἵ παῖς ἄετ ΤΗπ]κ6η 
απ "Απῆαςετ) πΙομῦ 818 ἆετ ασε 
ΚοπΙπΊεη Ηθ[ς απά παῖῦ ἀθν Ἠδελίθη 
η ἆοτ απσεἀθιθείεη Ἰ/αίςε πι- 
βαπιπιεηΡρτε[ε{θ: 80 {06 ϱχ Ζ1β881ι- 
πΘεηΚσατρεη παπά Β6εμποθ απ: νρ]. 
φ 419. 

198. πέλασεν: ἄθι Αοτῖςε Ῥεπείο]ι- 
ποῦ ἆθπ ΑὈβο]λ]α[ϐ ἀετ πι Γπιροτέε]έ 
ἔλκεσεεοπι]ἀετίει Τά ΙσΚκεῖθ. Ώα]ιετ 
4αβ Αργπάείοπ ΖΥΙβομεπ Ρεϊάαεπ Ὑοτ- 
βοπ: Ζα Ε 41Τ. ἕ 116. --- σίδηρον, 
ἀἱο εἴβθγπο Ῥ{6Ι]βρΙΐζ6, ἀῑο γοτ ἆθπι 
ΑπζΙΕΠεΠ ἄθει ἄθπ Ῥῆσοα] Ἠίπαις- 
τασίθ: Ῥεϊπη ΑηζΙΕΠεηΠ ἆεβ Ῥοσοπβ 
Άθεχ πᾶλοτή 816 ἀῑςἘ Ῥεμπο ἆθτ Βταβέ, 
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αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν. 
Λίγξε βιός. νευρὴ δὲ µέγ ἴαχεν, ἆλτο δ ὀιστὸς 
ὀξυβελής, καθ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι µενεαίνων. 

οὐδὲ σέθεν, ἸΜενέλαε, Θεοὶ µάκαρες Λελάθοντο 
ἀθάνατοι, πρώτη δὲ 4ιὸς θυγάτηρ ἀγελείη. 
ἤ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. 
ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε µήτηρ 
παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὅθ' ἠδέι λέξεται ὕπνῳ' 
αὐτὴ δ) αὐτ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 
χούσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο 9θώρήξ. 

4ἱο Ῥ{ει]εριίο ἆαπι Ῥοσεπ. ΟΠΙ8- 
βκοπο ἸὙΓοτθείο]]απρ. Ὑετρ. Άεῃπ. 
ΧΙ 86ο Β. 

194. πυκλοτερές Κτεϊβ[ὔτπιϊᾳ, 
Ῥτο]ερ/{δοἩ σα ἔτεινεν, π88δ ἀἆπτοἨ 
4ϊε 125 {. ογφπᾶλμπίο Τπάαρ]κειί σθ- 
βοπαἩμ. Ἐτ. Ρι. 6η, 4, 1. 

1958. Λίγξε πο πηβδεςγ “οτκ]πρεη” 
οποπιβ{οροθ[ΡοἩ. Υρ]. Ὑειςσ. Αεπ. 
ΙΧ 681. --- ἴαχεν Μον ]ττίε, ϱἴθιί 
σα Λίγξε ππᾶ Ζα΄ ἆλτο οἰήθββἰθο]ι. 
Ῥιο Ὀτοειθε]παηςσ ἆθς Ύεγβθς τηα]6 ἀῑθ 
τβ5ςπο Ἐο]σε ἆετ Ἡαπαρίτποπιεπίθ 
Ῥεΐτπα Ῥομαίς: σα 4 400. 

126. ὀξυβελής ἀ4ετ βοπατίρε- 
ϱριυζί6ε: νρ]. 186. -- µενεαίνῶν: 
4ο Ἠ/αβαεπ απ ὄψίετα ἵπ αἰππ]Ισ]μθς 
Ῥε]εῦὈαπσ αἱ Ὀδεεθ]ίο Ίλθ6βεπ σε- 
ἀπολθ: 4 ὅτα. 0911. Φτο. 168. ΥΡΙ. 
7α 4 651. Ε 698. ε 116. -- ἔπι- 
πτέσθαι, ἀ1θβειτ 7Ζνεῖζε Αοτὶβῦ ΥΟἨ 
πέτοµαι Ῥ6ὶ Ἠοπιθτ ητχ Ἠ16Υ. 

127. σέθεν, {ενέλαε, πγιο 146 οἶηπθ 
ΑΡοβίτορΏε απ ἀῑθ Παπάε]πάθ ῬΘΓβΟΠ. 

198. πρώτη νοΥ α]]επ: ἆθηπ 86 
εἴελί απ{ ΒεϊΙζεη ἄοτ Αομᾶοετ παπά Ἠαῦ 
1είσέ πατ απξ Βε[εἨ] ἀθ5 Ζεας (Τ0 8.) 
{ᾷτ 4επ ΈΏτπο] ἀεβ Υετίταρεε σαεγτκ{. 
-- ἀγελείη ἀῑε Βεπτερτίησθτίη, 
εἰαθί]ος Ἠθίννοτέ ἀθν Αὔιοπο α]ς 
Ἐτιερερδ ση. 

129. πρόσθε «στᾶσα: Τα 54, --- 
βέλος ἐχεπευνές, νο 4 δ1. 

190. τόσον μέν, βοπθ]ῦ 2Μ8, 
θεΠᾶ]ὲ οῖπο πᾶλθτο Ῥθεπππιππσ 
4πτοὮ ἀθπ 195 {ο]ρεπάεπ ερεπραῖ” 
αὐτὴ δέ κτὲ. - πι Σ 91686. Χ 522. 
ὦ 454: ἆᾱ. 1. 5ἷθ πγεητίε ἴἨπα ἀᾳς (6- 
βοΏοί5 ηταχ 8ο πγεῖῦ αὉ, ἀαίς ἷς ἴ]πι 
41ε ΒΙοβίαησ απέ οἶπε ἐδά]ς]λα Β{ε]]6 
ηβΏτα ππά ἆπτοη Ὑετάπάεταηρ ἄθτ 

1οῦ 

190. 

Ἠ]οβίαπα εδ αηβε(άΏγ]ο πηποηίθ. 
ὧς Κοττθβαροπά1ετί ἆαμαει πΙομῦ ἆθπα 
τόσον, 5οπάετη Εἃρε αο]Ὀείᾶπάϊς οἵαπ 
1οίο]ηῖς απ, ο]ομθθ ἀῑε Ἰερονο]]θ 
Ετβογρθ 4ος Εδέίπ Ἰθιγοχ]λοῦδ. -- 
ὡς ὅτε π16 εἶππια]. [Απμανρ.] 

181. παιδός: αΏ]αῦ. ἀαποεῖζῖν. --- 
ἐέργῃ, ἀετ Κοπ]απ]κΏν σὶεὈῦ οἵη Ῥθ- 
βοπάθτθς ῬοθββομθΒ Βά, νῶ]τοπᾶ 
46ν Τπά1]καζῖν ἐέργει πχ αἱθ σαη78 
αίζαπς 9ο]οπες ἨἩππά]πηρεη Ὑου 
Απσει αὔε]]εα γγᾶχάθ,. μυῖαν: νβ].. 
Ῥ ὅτο Π. µυίης Δάρσος --νΠ τε καὶ 
ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο 
σχανάᾳα δακέειν.---λέξεται (.Λεχ-) 
Κοπ]πηκᾶν 468 Αοτὶθῦε: Ζα 4 80. 
ὕπνῳ Ραῦῖν ἀ4ε9 Έψεοσκε. { 

199. αὐτή καθ 5ο]08έ, οὔποὶ 
180 4αβεοε]Ώο Βαβ]ε]ἷέ, Ἡοτνουρθβοῦε Π. 
1 ρσεηβαίζ Ζα ἆθτ ἵπ ἔεργεν επῖ- 
Ἠα]ίεπεη περα ὔῖνεπ ΤΠΕ Πρκεῖῦ. 
ὅθι ἆα]1η πο. --- ζωστήρ οἵπ Ἰεάθτ. 
η6χ της Μεία]] Ῥεκ]ειάείετ αατῦ, 
νγε]ο]πεν ἆαβ πηΐετο Ἐπάς ἀετ Ῥαπσοαχ- 
βομα]επ (σα Τ' 952) ππᾷ ἀπ οῬετεπ 
Το] ἆθξ ΒομασΖζθβ τησ πι 4ἱ9 Τα1]]6 
Ἠθγιπι Ὀοάθο]κέο ππᾶ πιό ΒΡΒΏΠΡΘΠΗ 
(ὀχῆες) επἰγγεάετ ααξ ἆἄθπι Βαπσς]θ 
(παο ἨΙετ) οεν απξ ἆθπι Ἠϊοκει 
(πε Υ 414) σαβαπιπιεηρε[ᾶρί γαχ, 
ππῃ 80 ἆθεπ 6απζεπ Ῥαπσετ απη Πε Ὀθ. 
{οβίζπηα]ζεη. Ἅ 

188 -- Υ 415. σύνεχον παπα αγ: 
ΖαβαπητηθηβθίΒεη, βἱοἩ ΠαβΑΠΙΤΠΕΙ- 
βΟἩ]οββεη, νΠθ 418. Ζα Ἐν. ΠΙ. 
69, Ὁ, 4. -- διπλόος ἤντετο θώ 
πγν1ΘΕΘΟἨ (ἀεπι 88οπο(ϐ) Ώερεβ- 
ποίε ἀθχ Ῥβππες, ᾱ. 1. πο ἆ6ἵ 
Κἴτα[ς πε ἄοτι βΒοπατα ζῶμα 181) 
σαβαπηπηεηµῖπς, ἆα]ετ θώρηπος 196. | 
τοπ Ἠθίάεῃ. 
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ἐν δ) ἔπεσε ξωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀιστός᾽ 
διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο. 195 

καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο 
µίτρης 8’. ἣν ἐφόρειν ἔρυμα χροός, ἔρκος ἀκόντων. 
ἤ οἳ πλεῖστον ἔρυτο' διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς. 
ἀκρότατον δ᾽ ἄρ ὀιστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός, 
αὐτίκα δ᾽ ἔρρεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 140 

ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ᾽ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι µιήνῃ 
ΙΜῃονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήιον ἔμμεναι ἵππων' 
κεῖται δ ἐν Δαλάµω, πολέες τέ µιν ἠρήσαντο 
ἱππῆες φορέειν, βασιλῆι δὲ κεῖται ἄγαλμα, 
ἀμφότερον, κόσμος 9) ἵππω ἑλατῆρί τε κὔῦδος" 1456 

τοῖοί τοι, ἸΜενέλαε, µιάνθην αἵματι μηροὺὶ 

194. ἐν δ᾽ ἔπεσε -- ἐνέπεσε δέ, 
πιο 6 496. 4 291. Π 32Τ6. ὦ 9. ω 
526. --- ἀρηρότι σαῖ αποο{ἤσίθη, 
{6εύ απβοΏ]Ιε[δεπάεη. 

196. διώ ταῖς Ώεμπαπο Ίπι Ύ6υβ- 
θπηίαηρο: σα 1 ὃδτ. 

196. ἠρήρειστο: σα ΙΓ 958. 
19Τ. µίτρη, 6ἶπε6 αἩς 5οιΏνγασβμθτα 

Έπσ Ὀθβίεπεπάο παπά πας υείοπθτετη 
Β{οβ8ε σεξ ζ{ετίο Β]πάς, πε]ο]με ατα 
ἆθπι Ῥ]οίδεπ Τ,οῖρε ἄθει ἆεπ Ηὔ[ίεπ 
σεΐταρεη ππτάε: 187. 216. Ε 86τ: 
αἰολομίτρης Ε. ποῇ. --- Έρκος, πο Ο 
646, οἶπε ΑἘγε]τ: σα 4 3984. 

198. ἤ Ὦϊᾳ ἔρυτο ερεχκερείίβοἩ Ζαπι 
Ὑγοτμειρεμεπάεη. --- πλεῖστον ἃπι 
πιθ]ρίθη, αἀνετβριε]] πε 281. --- 
ἔρυτο 1μπ) αὈνγε]τίε, ἆθπ ΡίοΙ]: 
πρι. 819. Ῥίε Ὑποάρναα πα παο 
465 ἠρήρειστο αᾳ5 136 1η εἴσατο 18ῦ 
ἀπτο] ἆθπ Τη]α]{ ἀθβ νοτλετσε]επάθη 
Ἠε]ανβαίσθβ γοταπ]α[οῦ, 

199. ἀκρότατον πα, χθόα άῑε 
οῦεταίθ Ἠατί, ψίε ὤπρην ῥινόν 

1218. --"ἐπέγραψε, π]θ 4 988. Ν 558. 
χ 280. --- φωτός 4εβ Μαππςος, ἀθβ 
Μεπο]αος: οἶπ Ζαβαΐ ἆετ δρίςομθη 
Αιδ[πτ]σηκείῇ, 

140. ὠτειλή, ει ππὰ 149 τον 
εἴπετ Βομα[βγαπάθ. ὅα ἀΐθεςετ πγεὶ- 
ἴετεη Βεάειίαπσ νρ]. Τ' 26. τ 406. 
ω 189. 

141. τίς τε: τα ΙΓ 129. -- µιαίνειν 
“Ῥεπείσεν, Ίἄτρεπ, Ῥεπια]οπ). 1ο 
ἀας Ἐ]αί ἵπ Βἰτοῖβοη πεταὈτίππ{, 5ο 

155 ααοἈ ας ΕΙοπΌειῃ Ῥοπια]ς σα 
4επκεηῃ. γει. γετρ!]. Αεπ. ΣΠ 67. 

145. παρήιον Κεῖη Ώεπιϊπαδϊν (σα 
4 4), βοπᾶετηΏ ἄθπ ΒερτίἩ γοπ παρειά 
ἸπάινιάααΙβΙετεπά: οἶηπ Βαοκεῃ- 
βοᾶο]ς, ᾱ. 1. ἄετ τοπι 6)ΏΙ[Ε απς απ 
ἄεπ Βαοκεηκποσβεπ οπί]αησ ἄδρετ 
4επ Κορέ ]απ{επᾶρ Ἠίθπιεπ, ἀθτ πηῖό 
ἄεπι Ῥεπια]ζεη Ε{επρείη ἴπ ἄθτ ΕΥΠ 
νοπ ΒΙΑδίοπαεπ οᾶεχ Κπορίαπ τετ2]ετί 
ναα, πο] ππῖε ]εῦσό απ Ἡπβατεν- 
ΖἈαπιεη ἸΜτβοιπε]π, βοσεπαππίε Οἵ- 
ἰετηκῦρίο, αἱς Ζιεταί αησερταοΏῖ 
βἶπᾶ. -- ἵππων εἶπθς Ώοββεσθ- 
ΒΡΑἨΠΡ. [Απματς.] 

149. ἐν θαλάμω πι Υοτταῖς- 
σετιαςο]6. 

146. ἀμφότερον: τα ΙΤ 1Ττ9. -- 
ἵππω, ἆετ Βπβυ]ασ ηπ8βΟὮ ἵππων 142 
ἵςὲ ἄατοῖι ἐλατῆρι ἄετ Ἀγτηπιεϊτία 
πγθρεη νεταπ]α[εῦ. --- ἐλατῆρι "ἀεπι 
Ἱεηκειτ) Ῥεϊῖι Ἰαεκεππεη, ἆθτ 
βὐοὶσ ἀατααί 188, ἆαβ τις ῬΒαοκεῃ- 
βεβομπηεῖάε γευβετύε Ἠοβδερεβρανα 
β6ἶπθβ ΚὔπΙσ]1οπε Ἠειτη Ἰεπ]θη 7ιι 
ΚΟππθη. ἐλατήρ ντα ἨἩοπιετῖβο] ηταχ 
γοπα ἨἩοβεε]επκεν Ῥεΐπι Ἰ/εὔίτεππει 
σα Ὑ/ασεη σερταπεΏί: 4π03. ὉΦ 9609. 

146. τοῖοι Ρτο]ερΏκομ-ρτᾶάικαΏν, 
ψχ: 1η βο]ομεντ Ἰεἴςθ, --- μιών- 
Θην, 6ἶπ6 ΔΠΟΠΙαΙ6 Βἰάππς αἰαῖί 
µίανθεν (Ξ- ἐμιάνθησαν), πε]ο]με 
Έουπα ἵπ ἀεν Ῥικο]ῖδοπει 0ἄρβαγ 81ο 
τθυλεγΏῆσεη ΠΗείδε: νο. ἄ 992. 4 
36. γ 999. 
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εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ’ ὑπένερθεν. 
ῥίγησεν δ ἄρ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἀγαμέμνων, 

ὥς εἶδεν μέλαν αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς' 

ῥίγήσεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηίφιλος Μενέλαος. 100 

ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας, 

ἄφορρόν οἳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη. 
τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων µετέφη κρείων ᾽ἄγαμέμνων. 
χειρὸς ἔχων Μενέλαον ἐπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι: 

, / μιά 2 Φίλε κασίγνητε, Δάνατόν νύ τοι ὄρκί ἔταμνον, 166 

οἷον προστήσας πρὸ ᾽ἀχαιῶν Τρωσὶ µάχεσθαι’ 
Έ ΄ ” λ 9», ο Δ / 

ὥς σ᾽ ἔβαλον Τρῶες, κατα δ' ὄρκια πιστα πάτησαν. 

οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὄρκιον αἱμά τε ἀρνῶν 
δν νι αι; 

σπονδαί τ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ἠς ἐπέπιθμεν. 
ν 2 5 

εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν, 

147. τὲ ἰδέ αἰαθῖ]ετ Η]αίαα. 
ὑπένερθεν, εἴπ Ζαβαΐ: ερίδεπει Απ- 
βολαπ]ἸομκοαΙῦ, 

γ, 148-919. «ΑθαπιΕΠΙΛΟΝΕ Ἠε- 
βογογς πι Ἠεπεί]αοδ .. 4εν Αγοί 
Μαελαοπ. 

148. ῥίγησεν Αοτιεῦ: ον, 
ετστ1{{. Έτ. Ὦι. 68, δ. 

161. νεῦρον ἀῑθ βοππατ, νιοπηῖ 
ἀϊο Ῥ{ει]αριίσο απι Ἠομτο Ῥε[εβαρσύ 
να. --- ὄγκους ἀῑε ἨάετπαΚεη ἃπι 
Ἠϊηίετεη Τει]ο ἆατ Ῥ/{ειἹερίίζθ. 
ἐχτός ᾽απ/{βετ]ια]Ὦ) ες ἀπατίβ, τῖῦ 
ἐόντας απέ Ῥειάς Νοπιῖπα, Ῥοσᾶρ]οἨ. 

162. θυμός ἀετ Μπαζ. Απάςτε ε 
458. 

168. τοῖς πη{εχ 1Ἠπθη, ἄεπ (6- 
ΓάἩτύεη ἆθβ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ ππᾶ Μεπθ- 
1895, ἀῑθ 1η ἆοτ Ῥομ]ασΠίταῖ]πε πΘβεη 
οἴπαπάοτ εἰαπάρη. 

165. φίλε πῖῦ σεἀεμηίετ ΑπίΑΠΡΕ- 
εἴ]ρα, πψῖε Ἐ 969. ὦ 908, Ῥεῖ ἀ4επ 
Ἄο]θτα πτβρτὔπρβ]ΙοἩ φίλος: Ζα Τ 
967. -- ἨΜασίγνητε πΠῦ αεἀεμπῖετ 
πάπια: σα 388. -- θάνατόν τοι 
-4ῑτ 2απι Το ε7 ῬτααικαθεὈεβαπι- 
πηπησ 7α ὄρκι) ἔταμνον '"αο]]ζο 1ο] 
4επ Ψετίτας εοπ]οε[ςεπ”, Μτ. Ρι. 46, 
18, 1. [Αππαπρ.] 

156. οἷον, τα Ι 855, προστήσας 
ἀαάπτο]ί, ἆθ[β 1οἩ "ἀϊσμ” α]1]1εῖπ 
τοταηβ{ε]]{6: ἆπτοἨ ἄῑο Βοαϊβίῖπι- 
ταπησ Ζαπι Ζγγεϊκαταρξ ππᾶ ἀῑε Υος- 

160 

Ῥετεϊδαπβεη 4ασα Γ 118 Π. οτ5ὅ Ἡ. 
-- πρὸ 4χ. νοι) ἆεπ Αομᾶθτη, 
βίαρι]οι Ἠιαίαβ 1η ἆθτ ὑγουβπᾶΙβοβμθη, 
0Ἀρβαν ἆθβ 2. Ε[β68. 

161. ὡς -Αο” Ῥοαμϊθ]έ βἶοῖι απέ ἆθπ 
ΤηΠμα]ὲ6 νοη 166. Ώοχ (οάαπ]κο ετ]ἅτ- 
ἴοτῦ 156. Απάετο ὦς. --- κατά σα 
πάτησαν ἵταίεη πΙθᾶςτ, Ώτασ]θη, 
Ραταἴακ{ίβο σα ἔβαλον πθβίο]]έ, ἄοτ 
Ῥεάεαίππρ π8οἩ ἀατηιῦ οοἰποϊάθηῦ. 
ΒΙπηΏ: 8ο Ὑατάθευ ἆαπ Ὀ6ί ἆθπι Ὑοχ- 
ἱταρερταοἩ ἆαἃς πᾶομαίο 216] 1ητθρ 
Απροτίββ. 

168. οὐ μέν πως ΕταΙ]]ομ ἵπ 
κοῖπονἸηοίδα, ἄατοπαιας πΙοἨ{: 
βορεηδᾶ 2]1ομεβ, ΛΑαγπάσίον, νο ἆ 
165. Β 908, 7α ἅλιον: πε ατα ]εάθη 
γοχπαραῦσιιο]ι ἀἱο Βίταίε {ο]ρῦ. --- 
ὅρχιον ἆει Ἐπάροβνγατ, παγ Ἠϊ6γ 
πα ΒΙηπσα]αχ, νγθΙ] 1η αροσίοἶ]θιι ΦΙπηθ, 
πθρθπ ἆεῃπ ἀτεῖ απἀθτεη σεπαπηὔθη 
οθᾷσκαεηπ οἵπ Ὀθβοπάθτοτ Βθαεζαπά [αι] 
ἀοτ ὅρχια 151. 

159 -- Β 841. ἄκρητον: τα ΙΓ 210. 

160. εἴ περ γάρ τε, ψ1θ 4 581. -- 
Ὀλύμπιος: σα ΤΙ 10Π. οὖκ η8ο] εὖ, 
πγθ]] οὖκ ἐτέλεσσεν πα ἄερεπεαίΣ σα 
ἐπέπιθμεν εις Ζαβαπηππεηρεῦσύ: 
-οβ) ππετ{ὔ]]{ 11688 (σβ]. ἀτέλεστα 
168), πᾶπα]ο] ὅρπχια ᾱ. Ἱ. ἄῑθ Βε- 
βΊπππάΠςεη 468 Ψετίταςς απᾶᾷ ἀληῖῦ 
αποἩ ἀϊῑς ἆαπ ὈῬρετίτεῖετη απσεάτοπῦθ 
(Γ 298 Π.) Βιαίΐο πΙοπῦ το]]πορ. 

ο 
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ἐκ δὲ καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε µεγάλω ἀπέτισαν, 
σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν. 
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν᾿ 
ϱ 5 ο. δν” ο / 2” ρὐ4 

ἔσσεται ήμαρ., οτ ἄν ποτ ὀλῶλῃ Ίλιος ἱρη 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο. 166 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίξυγος. αἰθέρι ναίων. 

αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν 
τῆσδ᾽ ἀπάτης κοτέων. τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα' 
ἀλλά µοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, 

” ΄ Δ / 2 / / ε 
αἴ κε Βάνῃς καὶ πὀτµον ἀναπλήσῃς βιὀτοιο 170 

καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον ἄργος ἱκοίμην. 

αὐτίκα γὰρ µνήσονται ᾿ἄχαιοὶ πατρίδος αἴῆς. 

161. δέ πι ΝαεΠεαίΐσε πας] εἴ περ 
Ξ- ἀοσ], πε 262. Μ 946. Π 264. 
ν 144, πε ηπ8ΟἩ ἄαπι Ῥ]οίβει εὖ: 
197, χα µ. ὔ4. Έβεπεο ὦλλά τε: 7Ζα 
4 82. καὶ ὀψέ Κοππθβεῖν: Ἠ6ΠἩ 
Άπο] βρᾶῇ, --- τελεῖ 166 Ἐτᾶβεης. --- 
σὺν μεγάλω βαὈρζαπαν]ετίες Ἀει- 
ἵταπι: πῖῦ  Ετοΐδεπι γετ]πείε”, 
εοπποτ. -- ὠπέτισαν: ἄθτ Αοτὶκῦ 
νο ἀεπι ππγειζᾶρ]Ιοπεπ Εππίτις ἄετ 
Ἠαπά]απς: Ὁ ἄ [βδεη δοζοτύ. 

162. σὺν σφῇσιν κτὲ. Ιδί ζα σὺν 
μεγάλω ἀϊἴο πᾶπετε Ἐπτκ]ᾶταηρ. --- 
κεφαλή τοπι Ώ60ΏεΠ, --- γυναιξί τε 
Ἠτὲ., ἄῑε ἃει ἘποοἩέεομας απ]ιείτη- 
ἐλ]]θη. γρ]. 287--.959. 

168---165 --- 7 441-449. εὖ γὰρ 
ἐγὼ κτὲ., πε ο 911. Ἠϊετ Ῥοζεῖο]- 
πεη ἀἷε Ύσεγεο οἴπο {ποπιτιο Ζανοι- 
β1οπῖ απ{ ἀῑε αἰταίοπάε ἀετεολθισΚκεῖς 
4ετ (δΐζες, πι Μαπᾶρ ἆθβ Ηεκίου 
Άθον (7 44) εἴπο φοἈπηετζ]1ο]ιθ Ἐε- 
βἱρπαβΙοη. 

164. ἔσσεται ππολάτασκαενο]] ἴτα 
Ὑεχραπίαηρο Ῥεκαπάεῦ ἆἀἱδ Ζαγετ- 
β1οΏῦ ἀθ5 ρτορλεξίοπεπ Απβερταςῇ. 

1606. Ύβι. πα 4Τ. 
166. ὑφίζυγος Ὥ οσο] ἔπχοπθπ ϐ) 

Ῥείπαπιο ἀθς Ζοις αἷς ἀθ9 Ἠδο]αίθι 
ΕοὈ]είετ». --- αἰθέρι ναίων: 48419. 

161. αὐτός 5ε]ρεῖ, Κεῖη ροτίηρο- 
του: ος ]ῆ[εέ ἀἱο Θωαξο Εᾶτ βο]οίθι 
Έτεπτας]ι ηἰοΏῦ ἀπχοἩ απἀετο το]]- 
21εΏοεπ. --- ἐρεμνήν ἀἷε {Ιπβίεθτο, 
πγε]] ϱἱο Ῥομτοοκοη παπά Ὑοτάρτρθη 
νετυτοϊθεῦ: Ε τ99 Β., νρ]. γ29τ φθι- 
σίµβροτον. 

168. τῇσδ᾽ ἆ. 1. σερεπψᾶτεῖσεν. --- 

τὰ μὲν ἔσσεται π]πιτηῦ ἆεπ ἀεάαπκεη 
αυ8 161 απ{, απ ἄεη Εερεπεαῦς 169 
γουσαΏοτοίξοη. οὖκ ἀτέλεστα, σα 5π, 
1μτοῦεε: στὰ Αἶοπετ 1π Ετβή]]αης 
6επεῃ. Ασαπι. ἀεπκί ἄρτίσεπε πο 
απβδοἩ]1ο[β]1οἳ απ Ζεταίόταηςσ Ττο]α”5 
ἀἆατοὮ ο Αοπᾶςετ, 4ά παοὮ βεῖηες 
Μείπαπσ Μεπε]αοβ᾽ Τοὰ ἀεπι Εε]ά - 
7α6ο εἶη εομπιῶλπ]οπεε Επάθ πιαςπεῃ 
ντα (171 Ε.): ετ τετίταας πατ 1πι 
αἱ]σεπιείπεη απαξ ἀῑε σὂὐζ]ο]με (ο- 
ταυμθϊσκεἴῦ, ἀετετπ Ἠα]θεη πΙοἙί αππε- 
Ῥ]εϊρει Καπη. 

1609. ἆλλά µοι αἰνὸν ἄχος κτὲ. 
Ῥί6 182. Ρἱε Βτπάετ]ῖεῦε Αρα- 
ΠΙΘΙΙΠΟΠΒ βοἩ]]ἀετῦ παπ 1η ΙεριαΓύεγ 
γοτρίε]]απσ ἀῑο βοἩΏτθσκ]σοπεπ Ε'ο]- 
σεη, πε]σοπο ἄετ Τοὰ ἀεε Μεπε]αοβΒ 
Πετροαι{ήητεπ υῆτάε. --- σέθεν οἳ- 
1εκινετ Εεπεῖῖν πα ἄχος. 

1Τ0. πότµον ἀναπλῆσαι βιότοιο 
πιο 4 205, 1π ἄθπι ΦΙππθ γε βοπεῦ 
πότµον ἐπισπεῖν. 

111. καί αποἩ, τθιηῦ απ ἆῑθ 
πᾶσο]λβῦα απ5 ἆθπι Τοάς ἆθβ Μεπε- 
1808 εἶοῃ εισεβεπάε Εοἱσε (169) εἶπε 
Ψειίετο 8Π, Ἠπ8οα ἆεπι Ἠπίπτατα 
169 ἵπι Ορίαν ταῖς κέ αἱ επΏ]ε]- 
νεος Ὀτίει!, πγοπαῖῦ 112 απᾶ 1Τ4 ἀάβ 
Ἐπύαταπι αἷς Απδάταοσ] εἶπει β1οπθτῃ 
Ἐννγατίαηρ πθςΏβε]ζ. ἐλέγχιστος: ζα 
ΒΕ 986. ---πολυδίψιος, ἀατβῖῖς, πεί] 
ἀϊο Ἡοσοπεβρεπε, πε]ε]πε ἆεπ Ἠεκοι 
νοη Αχροῇς Ῥ]]4εί, απ Ώὔττο ]εῖάεῦ 
ππὰ ψ/αβεθταστα 166, ἆθμετ ἆῑεδ Ῥασε 
νοπ κὔπδίΙσοπεη ἨΓαββετ]εΙίαησεη ἆθβ 
Ώαπαος. 

119. µνήσονται: Υεταπἱαββαπςσ σας 
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κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμω καὶ Τρωσὶ Λίποιµεν 
᾽4ργείην Ελένην᾽ σέο δ ὀστέα πύσει ἄρουρα 
κειµένου ἐν Τρούῃ ἀτελευτήτω ἐπὶ ἔργω. 

, Π {ο 9 ιβ / ς / 

καί κέτις ὧδ' ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων, 
τύµβω ἐπιδρώσκων Μενελάου κυδαλίμοιο᾽ 
ς 

καὶ δὴ ἔβη οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαΐῖαν 
σὺν κεινῇσιν νηνυσί, Λιπὼν ἀγαθὸν ἸΜενέλαον’. 
ὥς ποτέ τις ἐρέει᾽ 

»Όαρσει. 

1τ5 

αἴθ) οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει ᾽άγαμέμνων, 
ς π ” σα ῃ 5” / 92 2 - 
ὥς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ᾽ ᾿4χαιῶν. 

180 

τότε µοι χάνοι εὐρεῖα χθών." 
τὸν δ) ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος: 

μηδέ τί πω δειδίσσεο Λαὸν ᾿ἄχαιῶν. 
1856 οὐκ ἐν καιρίω ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν 

εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ᾖδ' ὑπένερθεν 

ζώμά τε καὶ µίτρη., τὴν χαλκῆες κάµον ἄνδρες." 
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾽ἄγαμέμνων' 

Ἠεϊπικεῆχ νγαχ ἀεη Αεάετη πό Με- 
πε]αοβ᾽ Τοάθ ρεσ6Ρεῃ, νγδῖ], πα 1]ππα 
ἀἱε Ἠε]επα νηεάειζαρθνΊπηεη, ἆθτ 
Καπιρε απΙΘΓΠΟΠΙΤΙΕΠ ΕΤ. 

1Τ8. Υπ]. σα Β 160. Ώ6ν Υεχς ΡΙ]άεύ 
Ἠ]ετ ἀ4ἱ6 ογκ]Ἀτεπάφ ΑπςΙπταηρ ον 
πα 

116. ἐν Τροίῃ, Υοπ ἆει Ἱιαπά- 
Ἀομαέυ. ο Ὦ6ει Ττο]α (οία]]θποπ 
ππατάεη απ Οτῦ πηά Βήε]]ε Ῥοετά1ρί. 
- ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ Ὀαἳ πῃ- 
νο]]οεπάρίαπι Ί6τ]θ: γρ]. απ 111. 

1ΤΤ. ΠΜενελώου: κυδαλέίµοιο: πε 
Ἰαομάτασ]ς ἆθτ Ναπιο εἰαζῦ ἀθς ρεχ- 
εὔπ]ίοπεη ΏΓΟΠΟΠΙΘΗΡ, σγθΙ] ἆατ Νάπα 
ἆἱε Ὑοταίε]]απσ ἄει σαηζθη Ῥογβῦη- 
Πο]ικεΙξ Ἱερ]ιαίνει νγαομτα{ς; ἄαρ Α- 
ρα ταῖῦ Ῥθβοπάθτεπα Βοσαρᾳ απ 
ἐπιθρώσκων, ἆπβ ἆειπ Βερτηῖ ἀει 
γουιό]πανα 1η ΒΙΟ ΒοΠΙε(Ε6. 

178. ἐπὶ πᾶσι Ῥε1 11 επι, ἄροτα]]. 
--- χόλον τελέσει: τα 4 89. -- 7 
4εχ Ιγοπῖθ 468 απβομθς νρ]. φ 409. 

19. παί "Απο αἱβ Ηιηπγγεί απ[ 
ἐπὶ πᾶσι 118. --- ἅλιον Ῥτο]αερ{άβο]- 
ῬτδθΙκαν, Ζιπ στρατόν. 

180. καὶ δή απά βοΏοπ. Ώου Βαΐσ 
5ιερῦ 4ἱε εκ]Ἀτεπᾶο Ααρζμτανς σα. 
πα, 

181. σὺν κεινῇσιν πιῖξ Ίδετθῃ, 
ομπο Βερεερεαίε: σα Β 298. -- 
Λιπών: νο. 115. Βίππ ἆθ9 6αππθη: 

ον 1βῦ ΠαἰπησεκεμτίπΙοπίπαχ ομπο (16- 
ΝΙΠΠ, ΒΟΠΔΘΤΗ ταῖς βοἩπγθτεπῃ Ύ οτ]εῦ. 

189. τότε Ὀ]θ 19ών --- Ξ- 6 150, νρ]. 
7 985. Ρ 41Π. --- εὐρεῖα, εὐοἸοπάος 
Ῥοϊποτί, πε 6 150, 4 Τ41. ὃ 58η. 
Ῥιο ραπ Ἐοχπιε]ὶ Ῥοσεϊοπποῦ τηῖθ 
ἈΝασλάτασ]ς ἆεη Ἰαπβο] πΒοἩ 6ἴπθτα 
βομπε]]επ ΤοάῬ. γειρ. Άθη, ΙΥ 24. 

184. Θάρσει μηδέ τι ταῖς σνγεῖτεπα 
Ιπιρεταίῖν -- Κ 588. 6 1Τ1. ὃ 826. 
-- μηδέ τίπω απᾶ (ἄπτολατ β) 
1 π]ο]λῦ ενα: σα ἆ 3994. --- δει- 
δίσσεο ἆατοι ΜΠΜει]απσ ἀθίπετ Πεῦε- 
νο]]εηπ Απββί. [ΑΗ] 

196. οὐκ ἐν καιρίῳ: ῬορτπαεπάθΒ 
Ααγπάείοη. --- πάροιθεν νοτΊϐι Ιπ 
Βεζις αα{ά1ε νοτμεισθπεπάεπἩΜοχίθ: 
οἵιο 65 1π 6ἴπο 0δά]ιοίε Β{ο]]ο οἵτ- 
ἀτίπσεη Κοππῖθ: να]. 0227 ππᾶ 4π84. 

186. ζωστήρ: τα 182. --- παναίο- . 
Ίο β68πᾷ Ββοπ]πιπιθτπά, νοπι 
6αππε ἀτ Μεἰα]]ροϊ]είάπης.. γαι. 
Ἡ 806, 4 ο5τ. 

187. ζῶμα 180 ἆετ α 18 Τιεᾶςτ ο ες 
ΕΠΣ Ῥεβθεποπάε βοπαχ”, ἆθτ απι 
ππίετεη Ἐπάς ἆθβ Εὔῑται[β Ἰπηγοπᾶϊᾳ | 
Ῥε{ερί]σῦ πταχ παπά νου ἆα Ῥϊ απἲ 
ἆἱο Κπῖερ, Ῥϊβ απ{ ἀῑοθ Βοαϊπβοπίεπεῃ 
μπα Ὀχοίο]ιξο, ππα ἄεπ Ὀπίοτ]αίρ σα 
ἆθοκειπ. Ἠϊῑει αἴοπό ἆετ Τα ετ 
ἆθπ σαηπθη Ῥαμσετ, Κὔταίρ τπά 
ΒοΏανΖ 2Π8ΑΠΙΊΙΕΗ. --- µίτρη: σα 19Τ. 



4. ΙΛΙΑΔΟΣ ἂΔ. 1Τ 

»αἲ γὰρ δὴ οὕτως εὔη, φίλος ὦ Μενέλαε" 
ἕλκος δ᾽ ὑητὴρ ἐπιμάσσεται, ἠδ ἐπιθήσει 

’ .] [κά ’ ’ ᾿ ’ ές 

φάρµαχ, ἅ κεν παύσῃσι µελαινάων ὀδυνάων. 
ἡ καὶ Ταλθύβιον, θεῖον κήρυκα. προσηύδα᾽ 

Ταλθύβὶ, ττι τάχιστα ἸΜαχάονα δεῦρο κάλεσσον 35 ᾿ χ χ ρ 3 
” ” / 2 / ” 

φῶτ) ᾿4σκληπιοῦ υἱόν, ἀμύμονος ἐητῆρος, 

ὄφρα ἵδῃ ἸΜενέλαον ἀρήιον, τρέορ υἷόν, 
ὂν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν , τόξων ἐὺ εἰδώς, 

Τρώων ἢ 4υκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.“ 

βῆ ὃδ᾽ ἰέναι κατὰ λαὸν ᾿ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, 
παπταίνων ἤρωα ἸΜαχάονα. τὸν δὲ νόησεν 

”» 32 

ἑστεῶτ΄ ᾿ 

λαών. οἵ οἱ ἔποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
μ0ρσ. σκληπιάδη. καλέει κρείων ᾽άγαμέμνων, 

190 

1956 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ) ἄρα οἳ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας, 

3200 

ἀμφὶ δέ µιν κρατεραὶ στίχες ἀδπιστάων 

29056 ὄφρα ἴδῃ ἸΜενέλαον ἀρήιον, τρέος υἱόν, 
ὃν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν, τόξων ἐὺ εἰδώς. 

189, Ῥεαελπίε ἀεπ ἀῑθ Ώαπσο Ῥογρο 
468 ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΠ πα]επάεη ΒΗτίμ- 
πιπς ἀθ5 Ύ6χβ68. --- φίλος πε οξύ το- 
ΚανίΙεοἩ. Κτ. ΡΙ. 46,9,5. ὦ ΖΥΓΙβοΏθῃ 
Αά]εκῆν παπά Βαὐεέα πέν, νψίο Κ 48, 
σα ὃ 26. 

190. ἕλκος δέ: Ἠαῦ ἀάξβ (εβοΠοί5 
Κεῖπε σείἁΠτ]σμο Βΐε]]ο σείτο[εη, 
5ο Ὠ]ειοί παχ ἀἱε Βοχσα ππῃ ἀῑς Ἠαὶ- 
Ίπηπσ ἄετ παπάς, ἀ4αμεν ἀϊθβετ Ῥε- 
στ! νοταησεβίε]]{ 166, ππι ἆαταῃ 
αἷο ἐτδβῖ]σλθ πουν Ρα]άϊσεχ 
Ἠεϊ]αππρ τα ἸΚηῆβρίοη. ἐπιμάσσεται 
(ἀορρε]ζεε σ, Ἰαάσε] µασ) π]τα 
(86Βοπ) ππέθτεπολθπ. --  ἆ κεν 
παύσῃσι ἀϊθ (41ο) Ῥεέγθίθη γΘΓ- 
4εη γοηπ ἆεπ ΒΕἨΠΙΕΙΖΘΗ. 

192, Δεῖον κήρυκα: τα 4 884. 
198. Μαχάονα: νβ]. ΒΕΤ81 Ε 198598. 
194. φῶτα 1δῖ της Ναολάτας]χ νος- 

βηρεβείσέ, βοᾶαίς ἀῑο {ο]σεπᾶς Ῥε- 
πεϊσηπαπς οἆεχ ἆει {ο]σεπᾶς Χαπιο 
ἆασπα ἄῑε Αρροβίᾶοη Ῥ]άεί, Ἠΐοι: 
4επ Μαππ, ἆεν ἄεχ 5οΊπ ἆθθ 
Αβκ]ερίος 88, οἆεχ. 4ε ϱο Ἠοηξί, 
νῄο ᾧ ὔ46. φ 96. Έδθπεο ἀνήρ τηῖξ 
παολ{ο]σεπᾶετ Αρροβίᾶοηυ ἆα5 Να- 
ΊηΕΠΘ Ε, 961. 996. 649. 4 995. Τ88. 

Ἠοπαρσε Τ11ᾳ8. ΙΤ. 9. 

ΜΗ 38τ8. Π 68. τ16. τοῬ8. 807. η 23. 
ω 51. 

196. ἴδῃ Ῥερ]ο]λ{]σε. -- Ατρέος 
υἷόν ψ]οθ 968. 115. 206. Απάετα 
ἀρχὸν ᾽χαιῶν. 

197. 4υκίων, βιπᾶ ρεπαππύ αἱβ 
ἨἩαταρίτοτίτείεχ ἄετ Βαππάεβσθεποββεῃ. 
Ὑρι. Β 826, τα Β 876. -- τῷ Ρἱ8 
πένθος Α)ρροθβϊίβοη 7απ σαπζεη 
Φαΐπο: σα ΙΓ 50. 

198 -- Μ 8561. οἳ νοη ἀπίθησεν 
αὐπᾶπρίςσ, πο Μ 861. ψ 969, τα]. 
Τ 120. 6 900. 

199. κατὰ Λάον "1πι Ψο]κο Ἠ1π), 
ομπε Αησαῦε εἶποτ Ῥεβπιπιίεη Π1ο]ι- 
ἴπης, πῖε Β 168. 1Τ9. Ι 691. ΑπάθτΕ 
μετὰ Λαόν: τα Ἐ ὅτδ. Ὑσ]. τα 4 
918. Β Απ. 

901---208 -- 90--95. Τρίκης: τα 
Έ το. 

904. ὅρσ”., ᾽Ασκληπιάδη κτὲ. οηῖ- 
Ἠ8]{ ααοἩ 1π ἄἆθπ Β]ιγίμπαθη αἶπο 6:- 
πιππεγηάε ἆταίρ, πει] πας ἆθτ 
ογεύεη Ιπίετραπ]ίοη ἄοτ απαρᾶβίί- 
βεπο Ἠπγίππιας οἰπίναζε, 

20ὅ---20τ 5-- ι9ῦ-- 197. ἴδῃ, πε 
Μεάϊαπι γοη ἆετ Βεείήραηπρ ἆεβ 
σεπιΏίς: “ἀαπαιρ απ ἀῑτ απβ1θὮ8{’. 

2 



19 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

Τρώων ἢ 4υκίων, τῷ μὲν κλέος, ἅμμι δὲ πένθος. 
Έ / ” » 5» . 2 / ” 
ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν, 

η ᾿ / » Ὁ 2 Ν Δ 2 Δ ) οὰ 

βαν δ' ὐέναι καθ οµιλον ἀνα σρατον εύρυν χαιῶν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ) ἴκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος 210 

βλήμενος ἦν, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραθ᾽ ὅσσοι ἄριστου. 
κύκλος, ὁ δ᾽ ἐν µέσσοισι παρίστατο ἰδόθεος φώς, 
αὐτίκα δ' ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀιστόν: 
τοῦ δ᾽ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. 

λῦσε δέ οἳ ζωστῆρα παναίολον ἠδ' ὑπένερθεν | 916 
ζώμά τε καὶ µίτρην., τὴν χαλκῆες κάµον ἄνδρες. 
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅθ᾽ ἔμπεσε πικρὸς ὀιστός, 
αμ ἐκμυξήσας ἐπ᾽ ἄρ᾽ ἤπια φάρμακα εἰδὼς 
πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 

ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, 

2086-58 140. ΙΓ 905. Ζ 61. 4 8084. 
Ν 468. ϱ 150. ὄρινεροαπορία, ΥοἩ 
Φο]τθοκεηπ παπά ΜΙΠο]ά, 

909. καθ’ ὅμιλον ' 1π 4ο Μαηρο 
Ἀ]1π) οἆει "Ίπ ἀῑε Μεηπρο Επ”: 
ὧν ὅμιλον "ἀ4ἱ6 Μεπρο επ{]αη ϱ᾽ 
ετνάθαβ οἆθι η [οβῦεγ Ἠ]οπίπηρ: 

ἐς ὅμιλον Ἱπ ἀῑε Μεπρο Ἠ]ποαίιπ)ς 
μεθ’ ὅμιλον “Ίπ ἀῑα Μια ἄοι Μεπρο”, 
Απᾶθτς Ρ 149. --- ἀνὰ στρατόν τᾷαθ 
Ἠοοτ επ]απρ’, ἀεππ δἱο πἈἨ]ῦεπ 
Ρεταάεαις 4εῃ Κκὔχθρίθιι Ίψερ. 

210. ὅθι ἆπλΙπ νο, πο 192. 
211. βλήμενος ἦν 15 Ὑοδτνα- 

ἀείαετ οι Ῥο6[ίαπά,. βλήµενος, 
βοηεῦ αοτΙβΙΒΟΠ, δομαῖπῦ Ἠ]εν Ρατίίο, 
Ῥοτ{,. της αὈροεποτίεπει Πεάαρ]κα- 
ΠοἨ υπᾶ Ζατοκσοζοβεπεπι Αοσεηῖ, 
--- αὐτόν 1πη 8δε]958ύ, αἱ Ηαιρί- 
Ῥεχβοή. --- ὅσσοι ἄριστοι βἶπά πας 
ἸΝαο]ιάταοκς Πετγοτρεβοῦεν; απίαηρ8 
παχθν πχ ἀῑς ἄθβμτέθη ὑοίᾶον Βτ- 
4εχ Ζαρερει: 165 {, 

919. κύχλος εἶπ Κτοαίς, εἶπθ η8ο]]- 
πᾶρ]μομε ΑρροβΙοιπ 71η ΥΟΥΠΕΙ- 
ρεπεπάεπ πῄε Ρ 993. 166, ἄπη]ομ. 
μ 154. Απάετοθ κυκλόσ’. -- ὁ δ᾽ 
Μαεπαοη: Ἠϊεχ Ῥορίηπό ἆθι Νασμεαίσ. 
-- παρίστατο ἴταῦ Ἠῖπσα. --- ἰσό- 
Ώεος φώς, β{θῖρ ἵπι ὙδιβδοἩ]α[5 παπά 
ἄρετα]] αρροε!6ῖν ροεεί2ζ. [Απμαπς.] 

219. ἀρηρότος: σα 194. 
214. παλιν ὤγεν (ΥΓ. αγ), πα8 

Ώ8ΟὮ ἄεπι ΒΗΥΙΠπιαΒ 2ΠΒΑΠΙΙΑΕἨΏΡΘ- 
Ἠδτί, Ότασλεην τᾶοκνᾶτίρ αἩ, 

290 

ᾱ. 1. ἵηπ ἆθτ ἆθεπι Ζαρο ἆθβ Ρ{6Ι]β 
επἰρεσεηροβείᾳίεη Ἠϊοπίαηπρ, παβ 
νοτγαπββείσεπ γῶτάς, ἀθίς ἀῑο Ἰάθι- 
Ἠακον στατί παπά Ῥαπσοτ ἀατοπάταῃ- 
σεπ Ἰϊ{ίεην, Ὑηε]οᾶθ παπ ἀθηβε]ρεπ 
γιά ογβξωπᾶ επρεροπβεἰαύεη. Ὠί6Β 
β{εΠ{ αὖΌθτ ἴπι ἸΝ1άεταρτασὴ πας 161, 
ποπασ]ι ἀἱο ὙΙάρε]να]κοα  ἄται[νοι 
σερεθεπ πατε. 

916. 916. Ὁρι. σα 186. 181.: 
911. ὅθι ἆπ ο. 
918. ἐκμυξζήσας “5δορ αρ) ταῖς 

ἀεπι Μαπᾶς, πᾶμτοπά ἆαβ Β]αἱ δοπΑύ 
ψῖο Ε 401.410. 198. 900. 4 8349. 846 
αὈσαευγαβοπθἨ οἆςτ πῖθ τ 4ὔΠ ἆπτοἨ 
Βεβρτεομιπς σοβῦ1]]6 νηϊτά. ---- ἐπ᾽ Ρίβ 
πάσσε: γνρ]. 4 616. 880. --- ἄρα πας]. 
ἀθπα Ῥατθιοϊρίαπι, παπι ἆθπ αππαζζε]- 
Ῥατεη Απδοη]ι(ς ἆετ Ηααρίμαπά]αηρ 
ΆἩ 4ἱ6 γοταπβρεμεπᾶε σα Ῥεσεϊομπεη. 
-- εἰδώς 815 Καπάῖρετ, - σθ- 
βοΠ]ο]ό, 

919. οἳ, ἄει εἴλιβο]ο Ώαΐῖν, πθρεΠ 
εἴπεπι απάετη Ώαᾶν, πε Ε 116. 
Μ 984. Ρ 1956. β 50. ὃ τπτ. -- φίλα 
φρονέων ἔνοαπά]Ιο]λ ροθ]πηῦ. --- 
Χείρων, ἀθι ποῖεο Κοπίπιαχ απ{ ἆθπι 
Ῥο]ϊοπ, ἄετ ἄ]εθρίο Αγσί αι ΗεΙ]επει 
απά οἵπ Ῥετϊμπαζετ {αρεπάςιζίθμες 
Ἰη ἆθνι Ἠετοεηχεῖθ. 

γ, 900--451. Πίο Τοτδεγείίηφε 
σι. ἨΓἰεάεγαι/παῖπιε εν δολμ]ασλέ 
Ἰωιᾷ «Α0απΙΕΠΙΠΟἨΘ 1νιιάε. 

990. ἀμφεπένοντο Ὀϊάαεῦ βοπαῦ 
βἰοί ἆεπ Ἰετοβομ]αί. [Απμαπα.] 



] 

μαμά μἁ.-ςά 

4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ, 19 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων' 
οἱ δ᾽ αὖτις κατὰ τεύχε᾽ ἔδυν, µνήσαντο δὲ χάρµης. 

ἔνθ᾽ οὐκ ἂν βρίξοντα ἴδοις ᾽άγαμέμνονα δῖον, 
οὐδὲ καταπτώσσοντ’, οὐδ) οὐκ ἐθέλοντα µάχεσθαι, 
ἀλλὰ µάλα σπεύδοντα µάχην ἐς κυδιάνειραν. 290 

ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ' 
καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ) ἔχε φυσιόωντας 
Εὐρυμέδων, υἱὸς Ππολεμαίου Πειραΐδαο, 
τῷ μάλα πόὀλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέµεν, ὁππότε κέν µιν ῷ µ ρισχέµεν, ὁππό μ 

.. / / / λ { . γυῖα Λλάβῃ κάµατος πολέας διὰ κοιρανέοντα 

αὐτὰρ ὁ πεξὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν. 
2590 

καί ῥ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι «4{αναῶν ταχυπώλων, 
τοὺς µάλα θαρσύνεσκε παριστάµενος ἐπέεσσιν΄ 
»ἀργεῖοι, µή πώ τι µεθίετε θούριδος ἀλκῆς' 

ϱο]-- 4 419. Ὑρι. Ρ 107. ἐπί τα 
ᾖλυθον τᾶο]κίοη Ἠεχαῃ. 

922. οἳ δέ, ἀῑο Αεπᾶστ. -- ἔδυν: 
νβ]. Τ 114. --- µνήσαντο δὲ χάρµης 
πῖθ ϐ 262. | 441. Ο 880. Ν τοι. 
ρι. ο αππ. Τ 148. γ τὸ. 

908. οὐκ ἂν ἴδοις: Ροϊεπβία]ῖς 
4ετ Ὑετραπσεπ]αϊς -- νιάστες: 7α 
Τ' 892. -- βρίζοντα "εἴππισκεπά”, 
βοΏ]8{τίς, βααπιβδε] 15. 

254.οὐκ ἐθέλοντα νΙἆ ετγη1]]16: 
Κτ. Ρι. 67, 11, 1, ἀάνοι αρηᾶπαῖς 
μάχεσθαι. 

29ὔ.σπεύδειν πιῖῖ ἐς µάχην πχ Ἠΐοχ, 
ἴπι ἄεσεημαίσ Ζπ καταπτώσσειν: εἰῖ- 
τρ ΠΙηβίχερεη ἵπ ἆεπ Καπιρέ Ἠπαϊη, 
Ῥεάαολῦ βεῖηπ ααξ ἆεπ Καπιρί. 

226. ἵππους μέν: 488 δΠίβρτο- 
οπθπάο ἄ]εά {ο]σί 981 αὐταὰρ ὁ. --- 
ποικίλα χαλκῷ βοΏΙπιπιθγηπά τοπ 
Έτα, πε Κ 8322. 998, οἨηπθ χαλκῷ 
Έ 359 ππὰ εοηςέ, πγεΙ πας Ενσ ὮῬε- 
βοἩ]αραη, 

207. Ὑρι. 4 841. μέν 1βῦ Ῥ]οίεο 
ἨΠεάετᾗοίπηρ ἀατ Ῥαγήκε] αᾳς 926: 
γε]. Ε 845 ιπὰ 844. - ἀπάνευθε 
Γετπα , Ἠϊπζεν ἆεπ Βοπ]αςμέγδίμεπ. 
-- ἔχε Ιπιροτί παπά ἆθπι ραχα]]ο] 
ἐπεπωλεῖτο 3251 αἱ ρ]εϊεμσοϊθς 
ἀααετηάο Ἠαπά]απσεῃ. -- φυσιόων- 

'τας, τοι Ὀπρεάι]α. 
328. Εύὐρυμέδων, παχ Ἠΐθς πιπαθηέ- 
Ἠοὶ οτγά]ηῦ, ννατάς πας Ῥαπραν. 
Ἡ, 16, ὅ Ζπρ]εῖοἩ ταῖῦ ΑρΡαΠΙΕΠΙΠΟΗ 

ἵη Μγκεπᾶ σεἰοίοί. Ώεπβε]ρεν Να- 
πἹεη Παΐ ἄει Ἠ/ασαπ]εη]εχ ἆθβ Νεβίος 
6 114. / 600. 

299. μµάλα πολλά 5β6Ἡτ ἀτῖπρεπά: 
πα 4 9δ. -- παρισχέµεν ΙΠΙΠΙΘΥ 1π 
46τ Νᾶλε Ῥετεῖῦ σα Ἠα]ζεὮ, πᾶπα]1οἶι 
ἵππους, Ἰϊπίετ ἄει Βομ]ασπίτείμο, 
ἆα πο βἶοὰ Ασαπιεπαποηπ ]εάερπια] 
νου ἀετβε]ρεηπ Ῥοδίαπά: τα Ῥ 699, 
-- ὁππότε κεν πΏπη 6ὔγα, τηῖξ 
ἀαεπι Κοπ]απ]κν ει Ενγγατίαπρ λάβη 
Ώ8«Ἠ γοτμετσεπεπάεπα Ἠϊδεοτίβοπεῃ 
Έαεπιρας: να]. 984. 

250. γυῖα Ῥεῖ Ἠοπιετ ηιχ τοηπ 
ΑΤΠΙΕηΠ ππᾶ ΕΙ[βθηπ. --- πολέας διά 
᾿ἀπτολ ἀῑε Μεηρο Ἠ1Π᾽. --- κοιρα- 
γέοντα Ῥρτᾶρηδηϊ: Ἰπάεπι 61 ρθ- 
Ῥτείοπαά παπά ε]{ζε: γρ]. 260 κοι- 
ρανέων ἐπεπωλεῖτο απᾶ σα Ἑ 907. 

981. ἐπεπωλεῖτο στίχας: σα 1196. 

9832. καί ῥα απᾶ παπ, ποπῦ ετ 
ἀϊε πππιΙὔθε]ρατο Ἐο]σο Ιη σεπαπετετ 
Ῥοβομτείθαπς ΑΠΒΟἨΙΕ[Α6. --- σπεύ- 
δοντας "ο1Ετῖρ) σαπι Κτίορε: ἆετ 
(ερεπεαίᾳ 240. --- ἴδοι: ει Ορίαξῖν 
πα Πε]α{νκαΐσ, νγὶθ πΏΟ] {ΘΠΙΡΟΤΑΙΕΠ 
Κοπ]ππκίοπεη, γοη ἆθτ πΙθάετ]ο]- 
ἴεπ Ηαπά]πηρ, πε 240. Β 188. 
4869. Ο τ4δ. 

284. µή πώ τι 1η Κείποθν ΊΓ6ἶςθ 
Ιτροπά, ]α π]σλῦ εἴπα, σα ΙΓ 806 
ππά ἆᾱ 184. -- µεθίετε Ρί5 ἁλκῆς --- 
ΜΗ 409. Ν 116; µεθίετε Ἠϊετ Ίπι- 
ρεταᾖῖν. 
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90) 4. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΑ, 

οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγός' 2556 

ἀλλ᾽ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια δηλήσαντο, 
τῶν ἦ τοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται, 
ἡμεῖς αὐτ᾽ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα 
ἄξομεν ἐν νήεσσιν. ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν." 
οὕς τινας αὖ µεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 240 

τοὺς µάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν' 

»4ργεῖοι ἰόμωροι, ἐλεγχέες, οὔ νυ σέβεσθε; 
, 3 ” ο’ , 3. , 

τίφθ΄ ούτως ἕστητε τεθηπότες ήνύτε νεβροί, 

αἵ τ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο Δέουσαι, 

ἑστᾶσ), οὐδ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἁλκή᾽ 2946 

ὡς ὑμεῖς ἕστητε τεθηπότες, οὐδὲ µάχεσθε. 
5 
ἡ µένετε Ίρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθα τε νῆες 

εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι. πολιῆς ἐπὶ δινὶ θαλάσσης ρ ρυμνοι. 1] 1) 

985. ἐπὶ Ὀ6ι, απξ ἄει Βοῖῖο: 
νβΙ. ἐπαρήγειν απᾶ ἐπαρωγός. -- 
φενδέσσι 1ἄρπεχη, ἆθῃπ πγοτθρτῆ- 
επίραοπ Έτοετη, αἵπ ααΏείαυ ΕΙ νιεχύθΒ 
ΜαβοιἩπαπι. Απάθτε ψεύδεσσι. 

996. οἵπερ ροταᾶςε ἁῑε πε]σο]ο, 
Ἠετγοιρεμοῦεν πρ Βεσζαρ απξ ἀάβ 
τοτμετρε]οπάθε ψευδέσσι. -- δηλή- 
σαντο ψΙοπημαίνω 1299, Ιπίταπβ] αν: 
Εεϊπάκε]Ιρκείίεη ΤΏΘΡΒΠΏΏΘΗ: 
2α 16. 

95Τ. τῶν: π8ΟἩ ἀἱδδεπι επεβῖν 
χε ἀἆατοἩ ἦτοι ππᾷ αὖτε ϱερ]16- 
ἀατῖ, 6ἵπθ 66ΠΑπΟΤ6 σερεπεᾶ{σ]εῃε 
Βολοϊάπησ αἵπ, ψε]οπο αὐτῶν ἆθεῃ 
958 {ο]σεπᾶεπ ΟΡ]εκύεη εηπίβεσθη- 
β{θ]]{, πγᾶἨτεπᾶ ἀῑο Βπ]εκίε γῦπες 
ππᾶᾷ ἡμεῖς ελΙαβίίδοηε Βήε]]απς Ἰ8- 
Ῥεπ. σι. Β 815 υπᾶ Ε 2856 ᾖ, -- 
τέρενα χρόα ἄεπ ]ασεπά]1]ο] 
βοηπε]]επάςῃ Κδνρ6χ, σομί αξ 
ἆἷο παιπβκα]ός8ο Ώυπάαπηρ ἆθρ Κὔτρετ- 
Ῥαπς, πιο Ν 668. 406: Ἰαΐ. εγεδ. 
Ὑσ]. στα µ 85τ. -- γῦπες ἔδονται, 
πίθ ΠΠ 836. Σ9Τ1. Χ 49. 30: ἀῑο 
Τμεῖοπεη εν Ἐγβοπ]ασεπεῃ εο]]εῃ ππ- 
Ῥεετᾶ]Ισύ Ἰερεῃ Ῥ]είρθη: σα 4 4. 

958. «φίλας αποἩ ἴπι Μαπᾶφ ἆεεβ 
Ἐεἴπάςς. 

959. ἄγειν αἱ5 εἴαησεπο α{ΕΠ]- 
ΕΠ, Ψ16 7, 496. ἔ 964. -- ἔλωμεν 
0οπ]. Αογ. 1π ΦΙηπο ἄες Ετζ. εχαεῦ. 

240 -- 7 950. µεθιέντας ἀἄει (ἄ6- 
σεηθαίᾳ 7ζα 952. Υᾳ]. 961. 

241. Ὑρ]. σα Ο 9210. 
949. ἰόμωροι, νοπ ἰά απᾶ ἆθι Ἰλαχσ6] 

µαρ “ἀπνεα θβο]μιθὶ Βἶοὶ ἨΘΙΥΟΓ- 
(μαοεπα), Ζαπροπ]ποδ]άθη, ἵπ απ 49 
ἄπτοἩ ἀεῃ Ζαεαῦσ ἀπειλάων ἀκόρητοι 
πλου Ῥορ ανα, ---- ἐλεγχέες βοΏαπᾶ- 
Ῥαχ {εῖσο, Τεῖσε ΜΘΠΙΠΙΘΗ. 

945. τίφθ᾽ οὕτως: ἀϊθδο 7ηο1ῦθ. 
Έχασα πιοβνΙεχ6 ἀῑαο αχβίθ. Ἠγρο- 
ἰακάδο] ἸΚδηπίο ἆθτ θάαπκο πό 
ἆθπα πιον1θγΘΠάΘΏ ὅτι ΔΠΡΘΒΟΠΙΟΒ- 
ΒθΏ βθ!ἵη: Ζα 4 89. --- ἕστητε, εἶπθ 
γοτ]Ἀηρετίο Ῥοτ[εἰκίίοιπ  πθρθη 
ἕστατε Ύ 864. ἠύτε νεβροί: τα 4 
906. Ζψεῖθος Ἠοπιεῦ. - ὅὦ ο9. 

944. αἵ τ) ἐπεὶ οὖν, πο Τ 4. --- 
πεδίοιο: τα Β Τ8δ. -- Δέουσαι πὰ 
ἔκαμον “νοπι Τατ {οπ). 

245. μετὰ φρεσί ΙπΠΘΤΙΙΔΙ9 46εβ 
ἩςΘΥζ6Ἠβ, Ἰδῦ νοη ἐνὶ (ἐν) φρεσί 
π]ο πό υγθβαπ{]1οἩ νεχβεμΙθᾶεπ. φρέγες 
γοι ἆθτ Τ16γ8εθ]εποςἩ Π 167. Ρ111. 

246. ὡς ππαπι ἆά8 οὕτως 3458 
νηεᾶεν απ. 

941. ἡ σον1{5, 6ἶπθ βακαβΡΙΒΟΜΘ 
γεανπιπίαησ, µένετε παῖῦ Αοοι ο, Πη4, 
ν]θ α 452. ἕ 98. --- ἔνθα τε ἀἆ8- 
Ἠϊη νο. 

948. εἰρύατ᾽ Ῥοτῖ. ἆθβ ἀαποτπάςῃ 
Ζπβίαπᾶςε: σεΖοσ6η Ίϊεπσεῃ. -- 
εὔπρυμνοι παχ Ἠ16ς, αΌθι Ῥαβδεπᾶ 
ϱενγἁμ]{, πγοῖ] Ῥοαῖ ἄεπ απ{β Τιαπᾶ ϱε- 
Ζ066Π6Π ΒεμΙ εη ἆθπι Απςο ἀ4θ8Βεοῦ- 
εοἩζοτα ἵπι Βομαβείαρεν Ζπογβῦ ἀῑθ 
πρύμνη επθρερεπίγΙ{ῦ. 



” 2 ον ος ο οκ , ς 
ὄφρα ἴδητ', αἴ κ΄ ὕμμιν υπέρσχη χεῖρα Κρονίων; 

ὧς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν. 
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250 

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν 
οὗ δ) ἀμφ᾽ Ἰδομενῆα δαΐφρονα δωρήδσοντο᾽ 
᾿Ιδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συῖ εἴκελος ἀλκήν, 
ΜΜηριόνης δ) ἄρα οἳ πυµάτας ὥτρυνε φάλαγγας. 
τοὺς δὲ ἰδῶὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἄγαμέμνων, 25ὔ 

αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενῆηα προσηύδα μειλιχίοισιν’ 
»]δομενεῦ, περὶ μέν σε τίω «{αναῶν ταχυπώλων 
2. σας / 5. ’ 24ν ο ἡμὲν ἔνὶ πτολέμω ἠδ΄ ἀλλοίω ἐπὶ ἔργω 

ἠδ᾽ ἐν δαίθ’. ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον 
᾽άργείων οἳ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται" 2600 

εἴ περ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε κάρη κοµόωντες ᾽άχαιοὶ 
δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 

949. ὠπέσχη χεῖρα, ἨΝἱθ Ε 4585. 
1490. 08τ. ζ 184: Απο δὸ 814, ΒΙΠΗ- 
Ἰ1ομε Βεσεϊεμπαηρ Εᾶτ Ῥεβο ἄζσεῃ. 
ΒΙπη: 1Ἡσ βοπεϊηξ ἵπ επτογ Ὀπίλμᾶ- 
ΩΠρκεῖῖ ρεταάεσα ἀϊθ Βετεϊπγ]]]]ρ]κοῖῦ 
4ες Ζει εποι σα βοπΏίσεη αι{ ἀῑρ 
Έτοῦρε αἴε]]επ σα πο]]εη. 

250. ἐπεπωλεῖτο στίχας, Νε 291: 
τα ΙΓ 196. 

9601. ἐπὶ Κρήτεσσι Καπι Ὅο6ι ἆθπ 
Κτοείετη) απ, Απ ἀεπ Οτὲ, πο ἀῑε 
Ἐτείεγ πατεη, πο 218. Ώῖε Ἐτεῖετ 
βἰαπάεη τοοΒίς του ἆεῃ ΤιακεἀᾶἈπιο- 
πίθτη ππᾶ Ππ]ρ γον ἆθπ Βαἱαπαϊπῖετη. 
γρ]. ΙΓ 929 Β. -- οὐλαμός, νοῦ εἶλω 
της απ]απίοπάεπι ἨΠΐσατητια, ἆαβ 
εἀτᾶπσε, νοη ἄθτ ἀῑολί ρ6βοΏ]οβ- 
Βεπεη ἘτιεσετβοεΏατ. 

955. Θωρήσσοντο: ἀξ Ἱπιρετ{εκή 
πας ἦλθε (951) Ῥεσεϊο]πεῦ ἀῑο Βἰ- 
ὑπαίῖοτι, ἴπ πγε]οπον ες βἱθ Ὠεῖ βε1ηθΥ 
Απκαπ Ἀπάεί: νρ]. 218 { 

2ὔ5. Ἰδομενεύς: σα Β 645. --- ἐνὶ 
προμάχοις, πἈπη]ΙοἩ ὤτρυνε φάλαγ- 
γας, ἀεπῃ ἐνὶ προμάχοις, ΘΠἴΒΡΙΘ- 
οπεπᾶ πυµάτας 254, Ἰαῦ ἆεη Βίππ 
ΤΟΠ πρώτας. -- ἁλκήν απ Κταβὲ, 
τοπι Καπιρππαίε ἄετμααρί, πε Ρ 
981. Ὑρι. Ν ΤΙ απά σα Ἐ Τ88. 

256-- 6 278, αποΏ ἆ 988. 811. Κ 
190, γήθησεν Αοτ. Ετοιάε ετρτΙ{{[. 

256. µειλιχίοισιν, παΏείαπϊνιατύθς 
Νεπίταπι, 

250τ -- ϐ 161. περί Αἀνετριαπι: 
ἄρετατς, πα επ. πθ ηπ8οἩ Κοπι- 
ραταζῖν «{αναῶν: “νοι ἆθεπ Ὦ8- 
ὨΒΕΤΗ’. Ὑρ]. Η 289. Ν 9714. Ρ219. 
ᾧ 214. Ζα Κτ. Ώι. 68, 98, 9. Ιάο- 
ΏΙΕΠΕΊΘ 18 ἆθιπ ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΠ 86Ἡτ 
Ῥείτειπάεί: τα Β 4065. Ὠίε ραη7θ 
Απβζζμταης 251---265 αἱ ἀεπΖψεος, 
ἀϊο Απβονάεταπς 964 εἰπ]ε]ζοπά σα 
ΠΙΟΔΙΥΙΘΙΘΗ. 

9ὔ8. ἀλλοίω ἐπὶ ἔργω Ὀ 6 6ἶπαπι 
απάςτεατίῖίσεπ, ᾱ. 1. ΓτιεάΠΙοπεη, 
αεβο]λᾶξία, ηίε α 146. Β 4056 8. 

959. ὅτε πέρτε “Ψ8ηΏη Ρ6ΥΑἆ ϱ) 
της ἆἄεπι Κοπ]απ]κν σαχ Βεζείο]- 
πιηςσ ἆαιτ ψιεάετπο]ζεη ἨΗαπά]πηπς 
ἵπ 6ἴπθτῃ α]σεπιείπεη Βαΐσθ, γρ]. 
26548. 4 80.--- γερούσιον --- οἶνον, 
ψῇθ ν 8, 4επ ἀετοπζθππαΙπ, ἆθγ 
4επ ἄετοπύεη σετείο{ε Ετθηπγεῖη. 

260. κέρωνται Οοπϊπποῦ. ΡΙΒΘΒ. Το 
πέραμαι, Με ῖατα: Εῆν β1οἩ τη]- 
βοΏθτ, πας Ἠϊθτ ἀπτοὮ ἀἱο Μιαπά- 
ΒΟΏεηΚεπ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ5 το]]πορεη 
νητᾶ. 

961. εἴπερ γάρ τε: 7α 4 81, ταῖθ 
Κοπ]απκ{ῖν ἴπι α]σεπαθίπεῃ Ραΐσο. --- 
᾽χαιοί, πᾶπη]ο] αἱβ ἄετοπίθη Ὀθῖπι 
ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟΗ. 

962. δαιτρόν 1Ἡχ Μα[β. -- δέ Ίπα 
Ναομββίσε: σα 161. --- πλεῖον: σε- 
{Π110. Β16β86]ϱε ΑπρβζεϊοππαπσθΘ 102. 
24 811. 



99 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ, 

ἔστηχ' ὥς περ ἐμοὶ πιέευν, ὅτε θυμὸς ἀνώγῃ᾿ 
ἆλλ᾽ ὅρσευ πολεμόνδ’, οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι. 

τὸν δ) αὖτ᾽ Ἰδομενεύς, Κρητῶν ἀγός. ἀντίον δν. 266 

»άτρεΐδη, µάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος 
ἔσσομαι, ὧς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα᾽ 
ἆλλ᾽ ἄλλους ὄτρυνε κάρη κομόωντας ἄχαιούς, 
ὄφρα τάχιστα µαχώμεθ’. ἐπεὶ σύν γ᾿ ὄρκι ἔχευαν 
Τρῶες' τοῖσιν δ᾽ αὖ Δάνατος καὶ κήδε᾽ ὀπίσσω 910 
ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὄρκια δηλήσαντο.” 

ὧς ἔφατ᾽, Ατρεΐδης δὲ παρῶχετο γηθόσυνος κῆρ. 
ἦλθε ὃδ᾽ ἐπ᾽ 4ἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν' 
τὼ δὲ κορυσσέσθην., ἅμα δὲ νέφος εἴπετο πεζῶν. 
ὡς ὃδ᾽ ὅτ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ ο 

ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὲ Ζεφύροιο ὐωῆς' 

968. πιέειν σο]ῦτί οπρ 7 ἕστηκε 
υπὰ ϱὀεΏί Ζε10]ο8. Απ ἀίεβοπ ΠπβηΙν 
ΒΟἨ]Ι6[86 βἶο] ὅτε απ ἵη Πθταίῖναυ 
Ῥεάθιζαηρ ππᾶ Ζγγαχ Ἠ]εγ πθΏεη ἆθπα 
Ἠαιρίζεπιρας πας ἆθπι Κοπ]αηΚκΗν, 
νο 959. 480, ἵπ ἆθπ Ῥατα]]ε]είαο]]θη 
ἄαρερειπ 6 189. 8 το. ξ 599. π 141 
τετ]αηρί ας Πβίογῖθεπο Το6πυρας 4Θβ 
Ἠαιρίγετριπαβ 4επ ΟΡρίαΜν. 

964. Ἐτείος Ἠεπι]εί.--- Τ189. ἆλλά 
1 ἀετ Αποτάεταπς: ἀἁλγταπι. --- 
πάρος παῖῦ ἆθεπι ΡτᾶΆθεῃπθ: 8084, 

206. γρ]. δα Ν 321. 
966. µάλα µέν: 6εΥΠ Γἄπναὴκ, 

π]ο 918. υρ. Ἴ 108. -- ἐρύηρος 
(ἐρι απὰ ἦρα ἵῃπ ἐπὶ ἦρα φέρειν: 71 
4 5το) Πὔ]{τεΙοἨ. 

907. τὸ πρῶτον εἵππια]. --- ὑπέ- 
στην καὶ πατένευσα, εἴαρι]ο Υοτρίη- 
ἆπηπςρ ἴπι γοχρεο]]αῖν. 

269. σύν 7α ἔχευαν “ΠΠΡΑΙΩΤΙΘΗ- 
ποπ (μείεπ”, ἄροχ ἄεπ Ηαιίεη νγατίεη, 
Ῥτασλσθῃ. -- γέ Ώεροπί ἆεπ ϱαπΖζεη 
γετρα]ρερτίῇ: σα 4 969. 

2τ0. αὖὐ Περί Πατ ἀῑο Τἀεπασᾶί 
468 ΒαΏ]εκία αι Ζπγεῖ ἵπ Γεσμεε]- 
Ῥεσίεπατρ εἴεπεπάεπ ΡτἉς ἴκαίαεῃ Ἠεγ- 
νο: ἀῑε ΤΈτοει Ἠαθεπ ἀ4επ Υετίτας 
6εῦτοσβεη, απᾶά β1ο ἩΙηπν1εάθγατα 
(149118) Ἱπετάεη απἴειρεμεῃπ. Ὁσ]. 
415 --41Π. --- κήδεα Ἑνσπιπιϱγ” απ 
Ρε]ερίε Τοΐα. --- ὀπίόσω ἵπ Ζ]καπέῦ. 

2τ1. Ὑβι. τα 256. Ώεγ Ναο]άτας]ς 
Ἠοαρέ Ἠΐατ Ῥαι ἆαι ἨΓιεάειπο]αηᾳ ἆθΒ 

(6εάαπκεπαβ απΒ 269 απ πρότεροι, 
νο ἁοτί ααξ Τρῶες. 

219. γηθόσυνος κῆρ--926. Σ 6στπ. 
915. Όιε Ῥεϊάρη ΑΙ8β εαπάςη 1π. 

4εχ Βολ]ασμ{οτάπαπς πθΏθη ΘΙΠΕ-. 
4ο: Ν 48 Ῥ]8 81. τοι ., απά σπα. 
βἰαπά ἆἀετ ΟραπβΙβεπο ἆθπι Βα]8- 
ηΠΙΠΙ6Υ σαχ Ἠεοβίεη; ΠΠ] νοπα Βα]8-- 
τηΙπ]εχ ἴαπᾶ Ιάοπιεπεπε: σα 261. 

9214. νέφος παεἴαρλοτΙβο γοη εἴπαπι 
41ο απ εἴπαπᾶογ σοτεΙηίεπ ΒομνγαΓ- 
1Πθ6: Π 66. ὉΦ 1989. Ρ πῦδ. Πανίαβ. 
ΧΧΧΥ 49 ρεάίωπι εφ ι ο ρα. 
Ῥ6μ. Ὠϊ6β8ο Βεζεϊεππαης οταα]α [οί 
4εη Γο]σοπάεπ Ὑετρ]εἰο. 

915. ὡς δ᾽ ὅτε: τα ΙΤ 88. --- κὸ. 
σκοπιῆς, πο ἆἱ6 ΖΙεφες απξ ἆθπι 
Αγμαπσο ἄες Βεχᾳοβ νεϊάεη. ρου 
ΖιεσεπΠ]τί πι βεῖπετ Ἠετάο 16 1π. 
ἀα5 ΒΙ]4 πας απ{ςεποπΙηΘΗ, ππι ἆθπ 
Καΐατρεγγα]έεη ρεσεπᾶθθγ ΠπθΏΒΟΝ- 
Ίοπε Ἡαπά]απα ΠπεϊησαρΠηρεη: 
4εππ ἀῑε Ἑπ{ήἨταπρ 6ΙΠΘΒ ΠΙΘΗΒΟΙ- 
Ἠσμετ, ἀῑο Ναξατειβομείπαπρ αζ- 
ῥαβεοπάθη θεια Ῥο]ορέ ἆαθ (6- 
τιᾶ]άϱ απᾶ εἐεῖσετίε ἀῑο ΑπθομααΠσ]ι- 
κεῖς: Ζα 455. 6 559. χ 5086. 

916. ἐρχόμενον κατὰ πόντον Ὑ18 
β1θ6 ἆαβ Μαεχ Ἠεταῦ ἸΚοπιπιῦ, 
πΊε 318, ααξ ἄεπ Ῥεεομαπος σπ. --- 
ὑπὸ Ζεφ. Ἰωῆς (βεἰίερεπ) ἆ αχ οἩ 
ἆθβ ΖερΏηστα Ί/6πςπ, ἄοθτ ἄρθι 
ἀῑθ κος, ΒοἩπθορογρθ Ἠθς 
πας Κ]εϊηββίεη Ίαπι απᾶ ἆεθ] 



4. ΙΛΙΑΔΟΣ ἂΔ. 2ὃ 

τῷ δέ τ ἄνευθεν ἐόντι µελάντερον ἠύτε πίσσα 
, λε νὰ νο / 2” / , ες. 

φαίνετ ἰον κατὰ πὀντον, ἄγει δὲ τὲ λαίλαπα πολλην 

ῥίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα' 
τοῖαι ἅμ᾽ 4ἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν 280 

δήιον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες 
κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 

Δ Δ / Δ η 2 / 

καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδῶν κρείων ᾽ἄγαμέμνων, 
καί ὄφεας φωώνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»4ἴαντ᾽, Αργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 286 

σφῶι μὲν οὐ γὰρ ἔοικ ὀτρυνέμεν. οὔ τι κελεύω" 
αὐτὼ γὰρ µάλα Λαὸν ἀνώγετον ἷφι µάχεσθαι. 
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾽άθηναίη καὶ "4πολλον. 
τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο" 
τῷ κε τάγ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτο “ χ τμ ς αιριαμ ς 290 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθοµένη τε.΄ 
οὐ 3 Δ Δ Ν , 32 ” Ν ο" 

ὥς εἰπῶν τους μὲν Λίπεν αὐτοῦ, βή δὲ µετ ἄλλους. 

ἔνθ᾽ ὃ γε Νέστορ) ἔτετμε, Λλιγὺν Πυλίων ἀγορητήν, 
οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα µάχεσθαι 
ἀμφὶ µέγαν Πελάγοντα ᾽άλάστορά τε Χρομίον τε 2956 

.” [ή , , / ο θες 

μονά τε κρείοντα Βίαντᾶ τε, ποιµενα Λλαωῶν. 

Ῥαῖ Ηοπποεσ αὔείς ϱὐἤγπαΙβοὮ απᾶ τορ- 
. ἨΘΤΙΒΟΗ 186: τα Β 14Τ. 

2Τπ. ἄνευθεν ἐόντι: τα 4 416: 
Ἠ1ετ πἰπηπηῦ απο] ἀετ ΓἱομἩίθν Β6Ιπ6η 
Βαπάρπαηκό: σα Β 4ὔ6. --- µελάντερον 
πουΏβο]λιᾶῶνγσθτ, νγεΙ] 1η ἆετΕ'θγπθ. 
Κιτ. Ῥι. 49.6, 2. -- ἠύτε πίσσα 
5]εἰοηπσγίο Ῥ6ς]}, ἆθπι Ῥθυ]Ἡ γει- 
5]εἴοΏῬαν. [Απ σης] 

2Τ9. ὑπὸ σπέος απῖίεν ἆ. Ἱ. 1η 
4ἱε Ῥετσεπάο Ηδμ]ο. 

280. τοῖαι 8] αοο]με”, 5ο, ᾱ. 1. 
βο ἁππχκε], οτ]άαθετί ἀπτοὶ 982: 
εἶπε Ἐο]με ἆετ ΖαΠ]τεῖο]ιοπ, ἀῑσίετ 
πηπὰ του Ἠ/αβεη αἴαττοπάρη Μοησο, 

Ναντ ἀατίπ Περί ἄετ Υετρ]είοπαπσθ- 
Ῥαπκί, ἆθπῃπ 219 166 παχ ἀπχο] ἆῑε 
Εππκ]εϊιάυπς ἆθε Ψοχσ]εῖο]ς (σα 2156) 

| πεταπ]α{[εῦ απᾷ Ῥ]]άει ἆασα ἆθπ ηα- 
ατρεπηβίβεη ΑΡΑΟΜΊΗΙ8. [ΓΑπβαπρ.] 

281. δήιος(Υ. δα. 1π δαίω) 10216. 
282, πεφρικυνῖαι, β{ωτταπά, ἆοομ 

μαί ας Ὑειραπα εἰσοπ{]οἩ ἀθπι Βο- 
ο ἃει ππτιηίρεη Βεψπεριπρ, 
νῄε Η 65: νρ]. Ν 559. Ψ 599. 

2889. Ὑσ]. τα 9565. 
285 -- Μ 964. 

286. σφῶι: Ο)Ρ]εξίβ-Αοοαεαξῖν Ζα 
ὀτρυνέμεν, πῖε Ζα κελεύω πτε]ρεα 
απ’, πο 59. --- γάρ 18, ἆέπ {ο]- 
σοπᾶθα δαΐᾳ Ῥεστϊπάεπά, πγῖο Μ 926. 
ϱ 3928. α 901. 

28Τ. αὐτώ νοη 5ε1146. 
298---291 -Ξ- Ε ὅτι-- 874, 

989. πᾶσιν Ιδύ Ῥείοπῦ. 
993 -- 964, νο. Σ 468. ϱ 264. 

2998. ἔνθα "ἀπ αἱ Ῥατάκε] θα 
Εοτίφεμηζς 1η ει Ἐτσθλ]αηρ. --- 
Λιγὺν ΠΠ. ἀγορητήν: πα 4 248. Νθ- 
βίου βἴαπᾶ πό ἀἄεπ Ἐσ]ίετη τθοΏἩ{Β 
τοῦ ἆαπ Τιοκτεγη ππᾶ Ἠπ]β τοη ἆθη 
ΑίΠθποτη: 2189. 921. 

29ὔ. ἀμφὶ µέγαν Πελάγοντα κτξ. 
Ζ2ᾳ ἑτάρους. Ώ]ε Ἠ1ετ επ ᾶληίθη Εάῑσπ 
4εν ΡΥ]16ς ΚοΠΙΠΙΕἨ. π]ολῦ πγοϊζέχ νος, 
Ἰθρίοτ αΡθχ γα η8ΟἩὮ ΑΡΕΠΙΘΠΙΠΟΠ 
ἆθτ τοἰομείε παπά πηβολθὶᾳοίο Εἠταῦ: 
νρι. Β ϱ05. ᾽Αλάστ. Ἠϊαίαβ» 
σα 166. 
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ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, 
πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλούς, 
ἕρκος ἔμεν πολέμοιο" κακοὺς δ᾽ ἐς µέσσον ἔλασσεν, 
ἔφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζου. 500 

ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ) ἐπετέλλετο' τοὺς γὰρ ἀνῶγειν 
4 ος ν.δ Λ / ς ΄ 

σφους ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονεεσθαι ομίλῳ' 

μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς 
οἷος πρόὀσθ) ἄλλων µεμάτω Τρώεσσι µάχεσθαι, 
μηδ᾽ ἀναχωρείτω' ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. 906 
εν βαν Μάι δ- ως [ολ αν 2 ο 
ὃς δέ κ᾿ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἔτερ ἆρμαθ' ἵκηται, 
ἔγχει ὀρεξάσθω. ἐπεὶ ή πολὺὶ φέρτερον οὕτως. 
οἱ ᾿ 9 / / , Αα. [ή 

ὧδε καὶ οἳ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε᾽ ἐπόρθεον, 
τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.' 

κ 8 / ”/ / / 2λλ 4 
ὥς ὁ γέρων ὤτρυνε, πάλαι πολέμων ἐυ εἰδῶς. 910 

καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων ᾽4γαμέμνων, 

997. ἵππῆας ἀ4ἱο Ἡθ]βίρει, ἀῑθ 
ἨΓαρεπκᾶτηρίετ. Ἠγίτ παῦεπ Ἠ]θχ ἀῑθ 
Απίάησο ἆοτ ρτιεοΒῖεοπειπ Τακαζ, 
νο 5ος Χεπορῃ. Ἐτστορ. ΤΠ 8, 60 
Απο Ῥαεῖ ἆεπ Αββγτογη οτι ά μη, --- 
πρῶτα 7ποτβί, 7α ἀθπι απβδ ἆθπι 
ππαϊιίεη Πεάε Ζα εππεἨπηεπάςῃ 
στῆσε: Ζα 258. 

998, πολέας τε καὶ ἐσθλούς ν]ε]οα 
{ἴοπίϊισο -- «) 904. 690. ωὦ 431. 

999. ἕρπος πολέμοιο΄: σα 4 284, αι 
Ῥεϊάθ γοτλετρεμεπάε ΟΡ]θΚίθ Ζα Ὦο- 
718ΏΘη. 

800. οὖκ ἐθέλων ἑπουίέις: Ἐν. Ὦἱ. 
6ἳ, ὅ, 1. --- ἀναγκαίῃ ποϊροάταπ- 
6εῃ, αρείαπἌν]ετίε Εεπήπίπαπη. 

801. γάρ εχρ]ϊἰκαῖν: πᾶπι]1ς]. 
802. ἐχέμεν πατο]κσα]πα]ίο, 

ἁαπιῖς ο η]οαῖ ααπβ ἆετ Ῥομ]ασ]ί- 
Ἠπῖθ Ἠετνοτεθὔτπιίεη. --- κλονέεσθαι 
εἶοὮ ζα {ππιπιε]η: Ζα Ε 8. 

808. μηδέ "απᾶ πὶς]{) Κπᾶρίς 
της υπ ὔθε]ραχετα ὈῬεισαηρ Ἱη ἀῑθ 
ἀτεξκίε Ἐεᾶε ομπε ἀῑο βοηεῦ ῥε- 
Ῥτάπο]]Ιο]με ΒΗπ]εϊίιησ απ ἆεη ΒΟΠΟἨ 
1π 903 απρεἀεπθεῖεη Τηµα]6 βείπθχ 
ὙΓοτίε αη; Ίγαθ 516] ΙΠ ἀϊθβοι εἴκθ 
πχ Ἠϊος Επάρῦ: γρ]. Φ 8ῦ5. 

804. πρόσθ᾽ ἄλλων Ἰο]α]. ἨΝίθ- 
πιαπᾶ 5οἩ παῖξ βείποπι ΒἰχοΙὕγαρεη 
αἱ πρόµαχος Υοχ ἀῑο Βολ]αςμί- 
Ἠπίε 6ἴ]εη. 

806. μηδ᾽ ἀναχωρείτω 3αΏετ 6 

νθΙοπθ αιποὮ π]οπύ σατᾶοκ, 
71616 βΙ6Ἡ π]ολῦ Πϊπ{ον ἀῑθ Βοπ]αςολύ- 
Ἠπῖο Ζατῇο]ς. ---- ἀλαπαδνότεροι, 818 
πι θησερεηροβεί[Ζίεν Έα] (806). --- 
γάρ Ῥεργήπάεί Ῥειάςϱ Ε8]]6. Ἐβ 6ο]]επ 
ηᾶτη]ΙοἩ αἱ]6 ἵη 6η ΘΥ ΡΘΒΟΒΙΟΒΒΘΠΕΠ. 
ἨΏεῖλο αἱ εβαπιἰπιαοπῦ ἸΚἈπιρίεη 
παπά Ἱηπ σ]εϊομπαδίθιροι ΙΗπίο τος- 
τῇσκεη. 

806. ἀπὸ ὧν ὀχέων ἵνοπ βεἴπθπα 
Ἰ/αρεηπ αιιβ) γοη ΒΘΙΠΘΠΙ Ἰηπ ῥρθ- 
βοἩ]οββεπογ Βομ]ασπυ]πίοθ Ῥοεβπα]]- 
οπεπ Βίαπάραπχκίθ απ: Ῥεύοπίθς 
Ἠππρίρερειϐ 1 πι ερεπβαΐᾳ Ζα οἷος 
πρόσθ᾽ ἄλλων. γαι. Ζα Ε 19. Ο 986. 
-- ἕτερ ἄρμαθ) ἵκηται “Θ6ΙΠθ6Ώ 
Γοιπά]1οπειπ Ίαρθοη θχτεϊ]οπί 
πα θη νγ1τὰ ” πι ἆεπι ΏΡρθετθ, ἹγεΠΠ. 
4ἱο {εΙπά]ε]ιθη ἸΤαρθπ 80 η8]16 ΠθγδΗ- 
Εεκοπιππθη βΙπά. 

807. ἔγχει ὀρεξάσθω: σβ]. Ε 801. 
Β 648. -- ἐπεὶ ἦ: πα ὄθ. οὕτως Ὦθ- 
ἴοηῦες βο Ίπῃ σεφεηβαῦσ”α 908 τα. 904. 

908. ὧδε βο, ετ]ἄπθετε ἆπτολι 909. 
--- οἳ πρότεροι Ἴθπο Ετᾶλετπ, 46 
Μάππει ἆἄθτ Ψοτσπαῖο, αἶπ εαραύα- 
Εἰγίογίος Μαφου]ίπατη: νσ]. Ε 687. 
8 229. 1 690. 

809. νόον ἄεάαπκθτ, θυμόν 
Ἐπίδοβ]α{β, 1]]6ῃ. 

810, πάλαι νοτ]ᾶπρβί, 8οΠΟΠ 
Ίαησο, 6 γναχ ἘΚαῖη ΝεαΠπρ ἵπ 4ες 
Ἐτιεσεκαπεί. 
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καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»ὦ γέρον, εἴθ) ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν. 
Έ / ης , ῃ 3 
ὥς τοι γούναθ’ ἔποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη. 

ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίιον' ὡς ὄφελέν τις 915 

ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὶ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι." 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
᾿4τρεΐδη. µάλα μέν κεν ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸ »άτρεΐδη, µ μέν κεν ἐγωῶν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς 
Έ Ε) µ [κά ση εν] , / 
ὥς ἔμεν, ὥς Οτε δῖον Ερευθαλίωνα κατέκταν. 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρῶποισιν' 920 

εὐ τότε κοῦρος ἔα. νῦν αὖὐτέ µε γῆρας ὀπάξει. 
ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι µετέσσοµαι ἠδὲ κελεύσω 
βονλῇ καὶ µύθοισι᾽ τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 
αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο 
ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν. 9356 

ὡς ἔφατ᾽, ἀτρεΐδης δὲ παρώχετο γηθόσυνος κῆρ. 
εὖρ) υἱὸν Πετεῶο, ἸΜενεσθῆα πλήξιππον 
ἑστεώτ᾽ ' 

818. θυμός Μπαζ. 
814. γούνατα, πγεῖ] ἄῑε βε]ινᾶσολ]ε 

4εε Κδτρεια εἶοὮ σπετγεῦ ἵπ ἀετ Μαϊ- 
Ώσ]κειῦ ἆθτ Ἐπιερ Ζαΐρ: Ν Τ11. Τ 
166. ὢ ὄρ. ν 94. ΕΒεπεπάε Ἐπῖεε 
ἄαρερεη εἶπά εἴπ Βευγαίβ του Κταξῦ 
ἀθβ ραηπεη ἘΚὔτρετε: Ῥ 461. ὅθ9. 
Χἆ 904: τα Ἐ 1Τ6. -- ἔποιτο, νρ]. 
υ 95τ, ᾱ. Ἱ. πΙοπῦ πατοκομερεηῃ 
Ἠϊη ϱς ἀείπεπι Ἰμο]]ετ. --- Ἀπεϊίεε 
Ἠεπιβίίο] -- 4 670. 

816. οµοίιον ἆθ8 ϱ6ΠΙΘΙΠΕ8ΊΙΘ, 
ἀᾳς αἷ]ο οιΏπο Ὀπίεγεομιεά ἴτιπο. 

916. ἔχειν, πᾶπα]]οὮ γῆρας, πὶθ 
ω 32560 ᾱ. 1. ἀἆαπαῖς Ῥοε]μα{ρεῦ βεῖη. --- 
κουροτέροισι 186 νοη ἀθτ Ρτβροβίδίοπ 
1π μετεῖναι αὈλᾶποίρ: νρ. 922. 

918. μάλα µέν: τα 2606. 
919. ὡς βἴεπύ ριϊάικαν: τα Τ 

68. -- ὧς ὅτε πῖς (Ίο] ταῖο]ι ἆα- 
τιθ]ς Ῥείαπά) αἱ: νρ]. Η 18989. Κ 
286. 4 6712. ξ 469, απο] Ὦ 690, ππἆ 
οἷον ὅτε: Ζᾳ ν 888. --- Ἐρευθαλίων 
οἷπ Τοτκιταρίετ ἀετ Ατκαάετ: ἀῑε 
θβοπῖοΏία ψητά Η 1585 Β. οττᾶμ]ϐ, 

820. ἆλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα πτὲ., 

Ιοἶπο Ν Το Β, ποῖξος αποροἑὔ]τέο 
ποπιο. Ἐεῖ ἅμα πάντα π]τὰ Ἰ1εχ 
Ζαπ8οπεῦ Απ 4ο Τουζᾶσε ἆετ γεχ- 

| βοπϊεάεπεη Τιερεηβα]ζεχ ροᾶαςΏέ, απ 

ἀμφὶ ὃδ᾽ ᾿4θηναῖοι, µήστωρες ἀντῆς. 

ἀϊα ταῖ{ζο Ἐτίαμταπς (βουΛῇ καὶ µύ- 
Άοισι 928) ἆθβ ἄτεϊδεπα]ίετβ παπά απ 
4ἱ6 {ευτίσε Κταβ ἀ4ετ όαρεπά. 

851. εὖ της ἔα Ψεηη 1οὮ πατ, 
ἆαξ ετ]κ]ἀτεπάθ ΒεἹερῖε] Ζαπι γοτΏεγ- 
σεπεπάεη ἀεπιειηρ]αῦτε, ἆαπετ Αβτη- 
ἀείοη: εὖ 156 π]οΒί Ῥεάιησεπᾶ, 8οπ- 
4ετη Ρ]εἰοβείε]]επᾶ, ἄππΠομ ά 280. 
-- ἔα πιῖθ βεάεμπίύες Ὀ]άπια: Ζα Ε 
887. -- νῦν αὗτε:τα 4 98Η. -- ὀπάξει 
Ὀοάτᾶπρϊί, πΙε Θ 105, πεάαεβί 
ψ1θ θ6ἵπ γοχβο]σιιᾶος Εοίπᾶ. 

925. βουλῇ καὶ µύθοισι-θν 298. 
π 490. --- τὀ, πίε 49. 

894. αὐχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι ἀῑθ εὔγ- 
πιο]οΡΙβε] ΕΙσιπ. ---οἴπερ πε]οῖε 
εΌεπ, ἄεπ Ἡπαρίδαίς Ὀερτάπάεπά. 

926. ὁπλότεροι Πασεπά]ίοπετ, 
Κτάιρες, -- γεγάασιν β1πά. 

801. εὗρε, 8ΥπάΕΡΙΡΟΗ. Κτ͵ Οἱ, 59, 
1, 8. -- υἱὸν Πετεῶο: τα Β 665, 
Ρε Αἴλμοπος 5ἐαπᾶσπ τουμές γοι ἆθῃ 
Ῥγ]οτη, απᾶ Ζαχ Βεομίεη ἀοτ Αἴπεπες 
βοἩ]οββεη 5ἶεα ἀῑε Κερπα]]επεη απ 

808. ἀμφὶ δέ αἀνετρῖα]: πα Ῥεῖ- 
4επ ῥοε]ίοπ, πο 880. -- µήστωρ 
τοῦ μήδομαι, τἀ6χ Εταιηποτ”, Εχ- 
χθβεχ πῖῦ ἆθπι γετββοβ]η[ς ἀντῆς 
ψῖο Ν 98. 419. Π πδ9: Ζα Ε οτ2. 
Ζ 9π. Η 866. 
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αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς, 
πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ 990 

ἔστασαν οὐ γάρ πῶ σφιν ἀκούετο Λαὸς ἀντῆς. 
ἀλλὰ νέον συνορινόµεναι κίνυντο φάλαγγες 
Τρώων ἱπποδάμων καὶ ᾿ 4χαιῶν. οἳ δὲ µένοντες 
ἕστασαν, ὁππότε πύργος ᾽ἀχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν 
Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 986 

τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων, 
καί ὄφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
ὦ υἱὲ Πετεῶο., διοτρεφέος βασιλῆος, 
καὶ σύ. κακοῖσι δόλοισι κεκασµένε. κερδαλεόφρον, 
τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, µίμνετε ὃ᾽ ἄλλους; 940 

σφώιν μέν τ) ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 
ο) / 2 Λ ΄ ” 2 ” « 

ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι 

850.πὰρ δέ ἆαπαἈσθῃ, πΘΡΕΠ 1Η. 
-- Κεφαλλήνων: σα Β 681. 

981. ἕστασαν πας Ναο]λάταοκ α1β 
999 πγΙθἀστλο]ξ, ης ἄθπι Νθῦεπῃο- 
στι 4ετ Ὀπυμᾶβσκοαις, ἆα]οτ ἆαβ 
Ῥερτήπάεπᾶο γάρ. -- σφίν, ἀεπι 
ἸΜοαποβίπεις ππὰ Οάγββειβ, οἶῃπ 1η 
{ποῖετοτ Ὑοετριπάππςρ πηῖξ Λαός 7η- 
βαπιππεπλᾶησεπάετ Παν, πγοβᾶχ Ῥοαἳ 
εΏρθτοτ ὙΥετριπάαπρ ἆετ («θπε[ν 
βίᾶπᾶάθ. --- ὠκούετο, ἀαπς ἸΜοδάιαπι 
πατ Ἠϊ6υ. --- ἀυτῆς Ἐτίεσρταξ αἱς 
Ζείοπεη ἆθβ Ῥερίππεπᾶρη Καπιρίθς. 

882. Ώεχ πιξ ἀλλώ εἴπρε]ειοῖθ 
εσεηβαίσ απι[α[βΗ ΖΥγαί Ῥραταίακ- 
Ώϊβοιι σαεαπιπηεηρεβίε]]ζα, οἩρ νετ- 
Ῥππάεπο «Πεθᾶετ, ποη ἆθπεῃ ἆ4β 
εγείο ομπο απ ζ]αησ 6ἶπεβ ἀθπα 
ἀκούετο 981 επἰβρτοσπεπάεη Ὑεγ- 
Ῥαπης ἆθβ Έτκκεηπεης πηπη σε] ραχ ἆῑθ 
Τ]αΐβασμο σερί: σα ΤΙ; 46. ἔ 124., 
ἀας Ἴπεῖζθ, νιοΣΙΏ µένοντες Ἡαπρί- 
Ῥορτίβ, ἀἱθ Ἐο]ρο Ίεποι οπμα1{, --- 
νέον συνορινόµεναι 6Ώεη οχγβ{ 5160] 
6δερεπ εἴπαπάεχ εγπερεπά. 

884. ὁππότε πΤΠΠ ἆ. 1. απ ἆθῃπ 
Ζει ἑραπκέ, ἆπ[β, Ζᾳ µένοντες. --- 
πύργος, σοοτἀπείο ΒοΏ αχ: γρ]. 947. 
--- ἄλλος. Ὠϊο Αίῑιεπεχ ππᾶ ἆῑο ε- 
Ῥπα]]οπεη γγο]]επ αἱδο ογβῦ ταῖ{ ἆσπι 
Ζυγεῖνθεη ΤΈτεβεη ΑΒΙΟἨ απι Καταρέο 
ΡείειΠρεπ. --- ἐπελθών “Πεταπβθε- 
τά] αἰθὮί Εὰτ ΒΙΟ. 

88δ. Τρώων τα ὀρμήσειε, ἄεποθῖν 

ἀθφ Ζ1ε]ει. τ. Ώι. 4, 14, 2. -- 
ἄρξειαν, Ῥ]ατα], υοῖ] πύργος εἶπ 
Κο]ε]ςανΏορτίῇ, 

858, υἱέ πηῖδ ρεάθμπίοι Ὀ]μπια, 
5ο ὄ[ψ6ους ἵνα γοκαβῖν, νοῖ] ἀῑο Ιπίθι- 
Πε]κοποε]]ο Ναΐζαχ ἆ6ββθ]Όθν οἵπ Απβ- 
Ἠα]ίεη οἆει ΑῬβείσοη ἆθτ Βπιτιθ 
Ἀπολ ομπθ {ο]ρεπᾶο Ππύοτραπ]κῶον 
ρεβία{εῖ: 155. Ε 959. Π2ι. Τ216. 
400. ὅ 4π4. 1 418. [ΑπΙ.] 

889. πακοῖσι δόλοισι "ἆπτοὮ Ὦ ὅψ6 
1Ηβ66π), ἵπα ἄεροπβαῦζ ἆθτ ειτ]1ο]ιθα 
Εεπα]ῦ παπά ΚΙαρΠεῖδ. --- κερδαλεό- 
φρον: Ζα 4 149. Βεαςβίο ἀῑο Α]]{- 
{ετα[ΙοἩ. 

940. ἀφέστατε "Ὀ]αΙ Ὀ{ 1 ἔατη” 
γοη ἆετ Βομ]αςΒμθ, 

841. μέν τε ἵηπ ἆετ Τηα 6, νερο, 
ππι ἀα9 νογμετσεπεπάο /οχς Ὦ6- 
κτᾶξρεπά Ἠετνοισαλθροπ: τα], Ν 
4π. Ο 205. Τ 95, ε 44Π, σα γ 900, 
Ἠϊου Ζατ Ηδινοτπεβρπηρ ἀετ Ιἀοπισᾶς 
465 ΒαὈ]εκόε Ῥοαί αἀνοχβαίίνεπι (36- 
ἀαπκαεπγοετμᾶ]πῖς, Ἱπάθπι οΠΙαβθίβοι 
µετὰ πρώτοισιν ἐόντας ἆεπι µί- 
µνετε δ᾽ ἄλλους, ἑστάμεν Ρἱ8 ἁμα ] 
λῆσαι ἆἄεπι παταπτώσσοντες ἆφ 
έστατε επ{βΡΤΙΟΗΕ. --- ἐόντας, ἀθΙ 
Αοσπεαᾶν ηΒΟ] σφῶιν Ίπι Απηβοβ]α(ς 
Αη ἆεη Ππβπ]ν. 

849 --- Μ 816. ἑστάμεν ρτβρπαπί: 
ῬοεσχαεΙί βἴεπεπ, ερεηβαίΣ σα 
ἀφέστατε. --- καυστειρῆς: σπα ΒΙ]46 
νρι. 4 596. Μ 56. Ν 880. 688. Ρ 
355, ᾱ 154. Υ 18. 871. 

- 
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/ Δ Δ 2 , 2 . 
πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζξεσθον ἐμεῖο. 

ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν ᾽άχαιοί. 

ἔνθα φίλ᾽ ὁπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα 946 

οἴνου πινέµεναι µελιηδέος., ὄφρ᾽ ἐθέλητον᾽ 
νῦν δὲ φίλως χ ὁρόωτε, καὶ εἰ δέκα πύργοι ᾽άχαιῶν 
ὑμείων προπάροιθε µαχοίατο νηλέι χαλκῶ." 

τὸν δ᾽ ἄρ) ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 
»,ἄτρεΐδη. ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἔρκος ὀδόντων. 9560 

πῶς δὴ φ]ς πολέμοιο µεθιέµεν; ὁππότ᾽ ᾽άχαιοὶ 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν 4ρηα. 
ὄψεαι, ἦν ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ µεμήλῃ. 
Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι µιγέντα 
Τρώων ἱπποδάμων' σὺ δὲ ταῦτ) ἀνεμῶώλια βάζεις.« 960δὅ 

τὸν ὃδ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων ᾽άγαμέμνων. 

9848. πρώτω 18 πι Ναοπάταςκ 
νοταηρθαζε]]{. --- ἀκουάξεσθον (εἴπ 
Ἰη{επβίναπα σα ἀκούειν) πη]ῦ ἀορ)ε]- 
Ίθπι επεᾶν "απ{ εἶπο ΜαΠ]7ζαιί 
Ἠδτοῦ 1Ἡτ πιῖο] ]εάθρπια]) βαχ- 
ΚαβίβοἩ 1π ἄσπι ἨῬίηππθ: ὙΘΠΠ 10] 
επομ σα οἴπεπι Μαμ]ο ἆετ Αελμᾶογ 
οἰπ]αάς, 5ο πεἨποῖ 1Ἡγ α1]1ετηα] αγ αΙζ- 
να]]]σ ἀῑε Ἐππ]αάπης απ. Ἆν. Ὀἱ. 
41, 10, Τ. [Αππανρ.] 

844, γέρουσιν, Ζᾳ ἄεποπ Ώ18ΥΓ6Ι]6η 
8πςἩ απάθτο τοταΙεπείνο]]ο Ἠε]άεηῃ 
εἰπσε]αάςεηπ υγατάθη, νε Ἠ]εγ ἸΜθ- 
πθείπθας. Ὑρι. κ 911. -- ἐφοπλί- 
ζωμεν ᾽χαιοί, πγεὶ] ἀἱο Μα]]πεϊίζεν, 
4ο ἄετ Οὐετ[ε]άπειτ σιεὈξ, αἱς ἴτα 
Καπαθῃ ππᾶ απέ Κοβῦθι ἄθν θεατή 
Ἠαῖς σερεῦεπ αΠΡΘΒΕἨΠΘΗ ππετάθη: ζα 
261. 6 161. 

945. φίλα 19ΐ Ῥτλαικαῦ σα ἆεπ 
ῬτῬ]ε]κίοπ κρέα ιπά κύπελλα, ἀῑθ 
ἸπβπΙνο ρερεπ ἆασα ἀῑθ πᾶλοτο 
Ῥεπιεπαπρ: σα 4 101. -- ὁπταλέα, 
πηυχ σετῦβ{θίθςα, π]οΏί ρε]εοσ]ιέος 
Ἐ]εῖβο] νμάμι 4ἷἱε Αομᾶςτ. 

846. ὄφρ) ἐθέλητον 5ο ]8προθ 
πχ ]οάεβπια] Ίιαπ8βς Ἠαδέ: νρ]. 
2π 265. 

841. φίλως 6ετῃπ: να]. 9 450 
ἀσπασίως ὁρᾶν. ΑΡΑΙΙΘΠΙΠΟΠ βΡΤΙΟΒ{ 
Ἀποῦ Ἠϊετ βατ]καε{ΙβοἩ: φίλως ταῖς 
Ῥεσίεμαπρ απξ φίλα 845. 

849, ἑὑπόδρα απβ ὁᾠποδρακ (ἔ- 

δρακον) ο ππὔθη οπ{ρΗοκεπᾶ, ᾱκ- 
Πεν {Ιπβίςεχ, Ζοτηίρ, πατ Ῥ6ῖ ἠδών. 

9δ0.. Ὑπ]. πα α 64, 
861. πῶς δή νῖθ πα, παῖξ πε]- 

οΏθπι Ἠεολμίο πχ. --- ᾽μεθιέμεν, 
πΆπη Πο] ἡμέας. --- ὁππότε πιῖῦ ἀθπι 
Κοπ]. ἐγείρομεν ἵπ {αατῖβοπεπα 
ΦΙηππε: 1ο ετζαεΙῦ παπη, Ῥεριηπῦ 
οἵποι Ψοτᾷθικαίσ πιζθθη Ίπι Ύ6χβε, 
νπο ξ 917, ἄετ Ἠϊε6γ Ζα ἄεπι Ἀππ]ςσ]ι 
σερι]ἀείεη 944 6ἴπεη ἹΙΚΒΒΙΠΕΠ 
(6ερεπεαίζ Ῥηάεί. [Αππαπρ.] 

969 --.Τ 981: ναι. Θ 110. 616. 
Τ' 518. ἐπί “Εερβεπ”. Κτ, Ρι. 68, 
41, 8. -- ὀξὺν ἄρηα: τα Β 440. 

868 --Ι 369. Ἐπείον Ἠοπηίεί. --- 
6 απι. ὦ 511, τει. υ 258. ὄψεαι 
ἵπῃ εσεηκαῖσ σα φῄς 861 παῦ Ναοᾖ- 
ἀτασ]ς 8η άθχ Βρ]ύσο ἀ6β ο θολι- 
ΒΑ076Η. -- ἣν ἐθέλῃσθα κτὲ.: ἀῑε 
Ἠβιίαπρ ἆθγ ΑΥΠΟΠΥΠΙΘΗ αι τα. 
σεη 15ὲ αἷπ Απιθβι[ϐ βοἶπθῦ Άχρογβ, 
νο 1 959. 

864. Τηλεμάώχοιο φ. πατέρα, 6ἶπθ 
οΏ]εκάνο πασλάτασκενο]]ε Ῥεζείο]ι- 
παηπρ: νψὶοθ Β 260, εὔπα ἵπ ἆθπι 
ΒΙΠΠΘ: 8Ο Ὑ8ΗΣ 16η ἆθτ γαΐετ ἆθε 
Τ. Ῥϊη. --- µιγέντα Ῥατό,. Αογ. πολ 
τοπ ἆετ το]επάείεη Ἡαπά]απρ, 8οἩ- 
ἀετηπ νοπι Εαπαϊος ἀρεσοίρου, 

856. σὺ δὲ κτὲ.: ἆετ αεἆαπ]κα 
Κολτί Ζα ἆθπι λα]έο 4ει Έταρε 
861 Ζατῆς]ς, --- ἀνεμώλια ρτλα κα αν: 
Ἠτ. Ῥι, στ, 8, 6. 
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ς ων / . / . ἃς / » , 
ὥς γνῶ χὠομένοιο" παλιν ὃδ 9 γε λάζετο μυθον 

»,4ιογενὲς 4αερτιάδη. πολυμήχαν᾽ Οδυσσεῦ, 
οὔτε σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω᾿ 
οἶδα γὰρ ὥς ται θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 7αρ µ η φ 360 
” , 5 α Δ η ων ού 9 , 
ἤπια δήνεα οἰδε τα γαρ Φρονεεις α τ ἐγωῶ περ. 

ἀλλ᾽ ἴθι, ταῦτα δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ”., εἴ τι κακὸν νῦν 
ἳ Ἡ / Ν / ρολ 6 

εἴρηται, τὰ δὲ πάντα 9εοὶ μεταμῶνια θεῖεν. 
τ - » 

ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν Λίπεν αὐτοῦ. βῆ δὲ μετ ἄλλους. 
εὗρε δὲ Τυδέος υἱόν, ὑπέρθυμον «4ιομήδεα, 966 

ἑστεῶτ᾽ ἔν 9 ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν' 
πὰρ δέ οἳ ἑστήκει Σθένελος, Καπανήιος υἱός. 
καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων ᾽άγαμέμνων., 
καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
υώ µοι, Τυδέος υἱὲ δαἴφρονος. ἱπποδάμοιο, 9τ0 

τί πτώσσεις, τί ὃ᾽ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας; 

8δΊ. Ἰωομένοιο "1Ἠπ) 2ὔχηθη 
18ύ γοη γνώ αληήηαϊρ. Ἐν. ΓΙ. 41, 
10, 9. Ὀοετ επ. παςἩ γιγνώσκειν 
νι φ 96. ϕ 105, τα Β 948. 
πάλιν ὃ᾽ ὅ γε λάζετο μυῦθον, νρἰ. 
ν 39654, ετ π8Ἠπ 4ὖετ ἀῑθ Ἐεᾶς 
ζατῆςχ, ᾱ. 1. ες αρτ8οι Ιείσό ἴπ 
επρεσεησοςοἰζίεπι ὉἼππθ αἱς Γγῆ]μεν 
841 Ὦϊβ 948. Ὠϊο Αιβήπταηςσ ἆθ58 
πάλιν λάζετο μῦθον ρεβομιεΏί 859. 

858. Ύρ]. ἀῑε Απτεάο 889. 
869. νεικείω τπᾶᾷ κελεύω: ἀϊε 

Ῥταθβεηδία τοῦ ἆετ ἵη ἀετ ἄερεῃ- 
νατὸ {οτιάαπετπάεη ΑΡεϊομί, στ: 
π1]1] ϱεβοπο]ίεη ἨβΌεη. 

960. θυμὸς Ῥ]8 φίλοισιν, ν]θ 919. 
861. ἤπια Ἱταῖτ) {τειπά]Ισο]μα, 

η]οΏίύ Γοϊπάκο]ίρο, να]. 959. τὰ 
γὰρ ατὲ. γρ]. η 512. Ἀίπη: ἆθππ 
ἆα Παρί παῖέ πΗΙΤ Ε]οίοἷιο ο 

862. ἆλλ᾽ ἴθι, νε 7 841. Ἐ 261, 
818 εε]Ὀείᾶπά]σο Ἠτππαπέοααα: σαῦες 
ρολ’, ἆοςσἈ ααξ! πᾶπ]οα Ζάπα 
Καπιρ{θ! --- ταῦτα δέ ἀῑεξβ αΏεοτ, 
φαν εΏεῃ νοτρεία]]επ 166, ποάατο] 
ἀετ {ο]σοπάς βαΐπ εἴ τι Ὀἱβ εἴρηται 
τη νοταις Φπβατηππεηρε{α[δύ ψητά. --- 
ὄπισθεν ἀρεσσόμεθα, πψίο Ζ 656, 
ἄεπωπ Ἰεῦσόο 186 Καῖπε Ζεἵϊς, Ῥερῦιή- 
6επάο Ῥθάεα Ζα {ἄμτεῃ. 

868. τὰ δὲ πάντα {α[ας ἆθπ Τπ- 
ηα]ῦ ἆεΒ γοτπεγσεπεπάεη Βαΐπθρ τα]ῦ 
εἴ τι ποςµπια] ΖπεΆΤΑΤΙΘΕΩ πηᾶ β0 

Ῥι]άεί 4ετ ἀεάαβπκε ἆασα οἶπο Ατί 
νοη πεπεπ Νασλβαίσ. -- μεταμώνια 
Φεζεν πιὂρεη ΥετΨΘΕΊΘΗ, βρΊτ]οΒ 
γοχβοἈπήπάεηπ Ίαββεῃ: νρι. 8 409, 
Ώ]ο Ἠεάεπ ἆθθ Οάγβεοαε 860 Ε παπά 
468 Αραπιεπηποπ 368 Ἠ, Ὠθείεπεη 
1εᾶᾷ6 απ8 8εεπε Ύδτβεν: σα 419. 

966. Ώιε Ατρείετ ππίοτ Ώϊοπιεάθβ 
βἴεπεη ταςΒῖ8 γοη ἆεπ Ἐορπα]]επεῃ. 
γρ]. Θ 99. 4 819 ΒίΦ 460. 

866 -- 4 198. ἔν 9᾽ ἴἵπποισι καὶ 
ἅρμασι, ᾱ. 1. ααξ ΤΟΒΒΘΏΘΒΡΑΠΗ- 
ἴεπι Ἰαρσε6η. -- πολλητοῖσιν ἆθπα 
ραί γετρ[]οοκίεπ, {οβίρο[ᾶςσ- 
ἴθ6π. 

867. πὰρ δέ οἳ “πθροθη 1Ἠπῃ 
αΌετ) απ[ ἆεπι Ί/αρεῃ αἱ ἡνίοχος. 
Ῥιο ἸΓασεπ]επκειτ 4ετ Κδπίρο πατθΘη 
9π8 αἀμσεηπ θβοβ]εσοβπίετη απά ἆθπ 
Ῥοίτεαπάεἰαᾳύεη Μάπηπετη σεπᾶ η]. ---- 
Καπανήιος: σε]. Β 264. 

868. τὸν μέν, ἆεπ Ὠϊοπιθάθε αἱς 
ἀἷο Ἡαιρίρεχβοῃ. 

8τ0. υἴὲ δαΐφρονος ἴππ., πο Β 
25. 4 450. Ῥιε Απτεάο ἀθεαθεῦ βοποπ 
απξ ἀ4ετπ 871 {. αιθρε[μχθεη «ερεῃ- 
βαἴζ Ἠϊπ. Ώαμεγ 972 απο] πα]ῦ Ναο]ι- 
ἀταοκ Τυδέι γ εἰαιυ Υαΐοτ. 

9τ1. ὀπιπεύεις Ἀαρε]βῖ ἆπ πας: 
Ζα τ 67. -- πολέμοιο γεφύρας ἀϊθ 
Ώαπιπγψοερο ἆθβ Κτιερερθίῦὔτι- 
πιθ]ς, ἀῑοθ ΖΥΙβεπεη ἀθεηπ 6ΙΠΣΕΙΠΕΠ 

ο 
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οὐ μὲν Τυδέι γ᾿ ὧδε φίλον πτωσκαξέµεν Πεν, 
ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δήίοισι µάχεσθαι. 
ὥς φάσαν οἵ µιν ἴδοντο πονεύμενον᾽ οὐ γὰρ ἐγώ γε 
ἤντησ) οὐδὲ ἴδον' περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσθαι. 976 

{ τοι μὲν γὰρ ἅτερ πολέμου εἰσῆλθε ἸΜυκήνας 
ση σε. 2 / , - . ) , 

ξεῖνος ἅμ΄ ἀντιδέω Πολυνείκεὶ, λαον ἀγείρων, 

οἵ ῥα τότ᾽ ἐδτρατόωνθ) ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης. 
καί ῥα µάλα Λίσσοντο δόµεν κλειτοὺς ἐπικούρους' 

21 ς 

οὗ δ᾽ ἔθελον δόµεναι καὶ ἐπῄνεον, ὡς ἐκέλευον᾿ 980 

ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων. 
3 3 ἃ Ας ” Δ 1. 6 ρω ος 

οὗ δ΄ ἐπεὶ οὖν ὤχοντο ἰδὲ προ οδοῦ ἐγένοντο, 

᾿4σωπὸν δ᾽ ἴκοντο βαθύσχοινον Λεχεποίην͵, 
ἔνθ᾽ αὐτ᾽ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδί στεῖλαν ᾽άχαιοί. 
αὐτὰρ ὁ βῆ., πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεῖωνας 

Ἠοετεβαβρίεήπηρεη σε]αδεεπεηπ Ζγπι- 
βοπεπτᾶπππθ, ἀῑθ α]5 5ἴοπετε Γατο]]- 
σᾶπσο οἆεχ αἱ ἸΚαπιρβτεοῖο Ἠπ]ε- 
Ῥ]άΐσε Ῥεπιασαῦ πατάεη: ϐ 978. ὅδδ. 
4 α60. 1 437. 

8125. οὐ μέν Γἄγναιτ πΙοὮς,. --- 
φίλον πηῖξ εν Ρἰασεδαι, πε ἆθπι 
ΠπβηϊΙαν: 4 541. Η 95Ι. Π 666. α 
82. ι 211. ν 996. ἕ 918. ο 969. 
ΒΙπη: 68 γα παΠτ]οὮ πὶομί ἆθβ 
Τγάεις Απ. -- πτωσκάζειν οἵη 
Ἰπέρπείνος Ἐτοεφπεπίαίναπα γοη πτω- 
χός: "51οἩ 5{εῦς ἄποκοαπᾖ. 

9τ8. πολὺ πρό Ίοκα]. ὑπεινοταπ). 
814. ὡς: Ἀπᾶσιο ὡς. --- ἴδοντο, 

Μεά.: τα 205, ΏὨΒΟΏἨΘΥ ἴδον. --- 
πονεύμενον ἴ1π ἘτιεσβατΏαΙ{2. 
γώρ πιοβν]ετί, πγθρΏα]Ώ 6 βἶο] αξ 
ας Ὀτθοί] απᾶστον Ῥογιβὲ. [ΑπΗ,] 

ὅτο -- ὃ 201. 
916. ἦ τοι μὲν γάρ “ἴταατ πᾶτι- 

116” Ιειθεῦ ἀῑο {ο]σεπᾶε Ειζᾶμ]απς 
εἶπ, πτα 46 Ἐπιασετίδοηε Τήολίϊσ- 
Κεῖς ἆθβ Ἴγάειιε σα Ὀθνείεεη. --- 
ἅτερ πολέμου οπο Κτίος, πὶολᾶ 
αἱς Εαϊπᾶ, εοπάετη πας {1θάΠΙ«ηἨθπα 
6εεαοἩ αἲς ΒΙΕβεμοπᾶου (5τ9), ἆατο] 
ξεῖνος πΆ]λαν Ῥαβύπιπιῦ, 

8πτ. ξεῖνος αἱ5 ααφίίέτοιτά. -- 
ἀγείρων αἱβ ϱχ (Ζαπι Ζασο 5εσεῃ 
Τ1εῦ επ) σεχβατηπιρ]ζο. 

918. οἵ ῥα, Τγάεαςβ ππᾶ Ῥο]τ- 
πθίκοβ. ἐστρατόωντο 18ᾳ6Υ ΤΘ. παῖῇ 
πρός, 66661, ἆ. 1. απξ ἄθπι Ζασα 
6ερεῃ. 

986 

980. οἳ δέ "ἀϊο αρετ) ἵπ ΜΥ- 
Κεπᾶ, πο ἁἆλτιΒ] που] Τηγεείθρ 
Ἠειτδολίαε. Ὑψπ]. Β 1065. --- ἐπήνεον, 
ὥς ἐκέλευον: νρβ]. Ὢ 599. 

881. ἔτρεψε παηά{ο -βἶθ) 4”, 
Ῥτασλίε ο ἨΜγκοπᾶθγ γοηπ 1Ἠτθπα 
Ἐπίδομ]αδεο αὉ, απ Κτίεσο {δϊ]σια- 
ΠΕἨΠΙΘΗ. Ὑρ]. ϐ 451. -- παραίσια 
σήματα, πολ] ΕΒ]ίέπο Ππ]κε παΏχσθ- 
ΏΟΠΊΊΠΕΗ: το]. Β 508. 

989, οἳ δὲ, Τγάεαβ υπ Ῥο]γπεῖκος 
πηΙ ΙἨΤΘΕΠ απλος. ο ὤχοντο Σζοτί- 
6εζορεῦ πατεπ) πηῖῖ ᾖδέ αἵτ βὔαὈί]ετ 
ΗΙαίακ, --- πρό 180 Αάνετβίαπι, ἀπχοἩ 
ὁδου πᾶπαι Ῥδβάπιπηέ, τη1ξ ἐγένοντο 
τοτνᾶτίς ἄας Ἰπρσθς ΚαπιεΠ. 
Κτ. Ρι. 46, 1, 9. 

985. ᾽Ασωπόν, Ἐ]α[β ἵη Ῥδοβεη : 
ἄοτ Ῥ]ο[εο Ααοιβαέῖν Ὀθί ἔκοντο -Θγ- 
χαΙολίεπ’. Ἐἅν. Ῥι. 46, ὃ, 1. Απ 
ἀϊθβετι Έ]πδεο πιαομίο ἄαςξ ατᾳι- 
νίθομο Ἠεει Ηα]ῦ ππᾶ εοπΊοκίο ἀεπ 
Τγάεις πας] Τπεῦεν, απ οτεί [τιοᾶ- 
ο απ ἆ6π Κδπὶα Ἐίεοκ]ες ἆῑο 
Ἐοτάεταηπς σα εἴε]]οῃπ: ΙΓ 2058 Ἐ 
9505. ἄ 985. --Λεχεποίην: Ζα Β 697. 

984. ἔνθ᾽ αὖτε, ἄετ Ναολεαίπ. --- 
ὠγγελίην Αοσο, ἆε8 πηββου]. ἀγγελίης: 
αἱ Βοΐεπ. ἐπὶ πα στεῖλαν 5απἆ- 
{ἵεη Ἠϊπ. Τυδῆ, Αοοαβδαν να 
ἸΜηκιστῆ απᾶ Ὀδυσῆ. Ἐτ. Όι. 18 
4, τ. [Απμαηρ.] 

986. Λαδμείωνες, πας Καδμεῖοι 
(9868. 991) Αγποηγπι, ἀῑο Ἀ]θορίθη 
Ἠοπποίπος ἀθε Ὀδοβίσομοπ Τοῦθπβ. 
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δαινυµένους κατὰ δώμα βίης Βτεοκληείης. 

ἔνθ᾽ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς 
τάρβει, μοῦνος ἐἑῶν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν, 
ἀλλ᾽ ὃ γ᾿ ἀεθλεύειν προκαλίξετο, πάντα ὃδ᾽ ἐνίκα 

ῥηιδίως' τοίη οἱ ἐπίρροθος ἠεν ᾽ἀθήνη. 890 

οὗ δὲ χολωσάµενοι Καδμεῖοι, κέντορες ἵππων, 
ἂψ ἀναερχομένω πυκινὸν Λόχον εἶσαν ἄγοντες, 
κούρους πεντήκοντα' δύω ὃ ἡγήτορες ἦσαν, 
Μαίων Αἱμονίδης. ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν, 

υἷός τ᾽ 4ὐτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 996 

Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν' 
πάντας ἔπεφν), ἕνα δ᾽ οἷον ἴει οἰκόνδε νέεσθαι᾽ 
Μι , αφ / 9 - ’ 9 ’ 

αίον᾿ ἄρα προέηκε, θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 
. π ν Δ 

τοῖος ἔην Τυδεὺς 4ἰτώλιος' ἀλλὰ τὸν υἱὸν 

γείνατο εἶο χέρεια µάχῃ. ἀγορῇ δέ τ ἀμείνων." 

886. βίης Ἐτεοκληείης "468 σθ- 
πα]ίίσεη Εἰεοχκ]οβ): σα Β 6ὔ8. 
Ε, 658. 1 290. Κτ. Ρι. 6ῇ, 9, 1. 
Ἐήθο]]ες γητά Ῥεί Ἠοπιεγ πἶολε 
νγθῖθεχ οτγῶλμηίς. Ὠίο Ἐάϊοπ ἆσθτ 
Καάπιείοπεη γγάτεπ πας] Ἡετοεπείθίθ 
πι Ἠπιςδε 1Ἠτος Κδπῖσα Ζα ροπιείη- 
βαΊπθπι Μαβ]ο απά σθΠΙΕΙΠΒΒΠΙΘΥ Β6- 
ταίιης νεχβαπιπιε]{, αἱ Τγάσαρ απ- 
Καπι ππᾶᾷ Ζαπι Μαμ]α πξ οἰπσε]αάθα 
πγατάο: νβΙ. Ε 806. 

887. οὐδέ πὶςολέ εἶππια]. --- 
ξεῖνος εἶπ Ετεπιά]1ηρ. 

389. προκαλίζετο, σα ΙΠ 19, ἔοτ- 
ἀετίε ρθ6ρεπ βἶο]λ Ἠθτατβ, πα 
ΊἨπεῃ εἶπο ΕἨτε σα ογπθῖβεη. Καπιρί- 
βΡΙΘ6Ι6 παοὮ ϱΘΠΟΒΒΕΠΕΙΙ Μαμ]ε βΙπά 
4ετ Ἰιετοίβοπεπ ΒΙδίο σοπιἁ{8: νρ]. 
3. 98 Π. --- πάντα, αἀνετρίαὶ Ἱἶπ 
Ἀ]]επ θύῆσοκαν), ἵπ αἶ]οεη Κἂπι- 
Ρίΐεπ. -- ἐνίκα Ίαν Β16Ρ6Τ. 

890 Ξξ Ε 808. τοίη κτὲ. Ὑβ]. 0254. 
Φ 289. ϱ 189. ΧΝαχ ἀῑο Ταρίετείον 
Ροπ]είδεη ἆεπ Βοεϊκίαπά ἆετ ὔίίον, 
[Απ]απς.] ν 

991. χολωσάµμενοι Αογὶ: "Ιπ 
Ζοτη ρεταζαπ’, ψεῖ] 5ἷθ ἵπ α]]εη 
Κάπιρίεπ Ῥεβῖορί νΓαχεπ. --- πέντορες 
ἵππων, ὙΨῖε που ΕἘ 1095, εοπβς 
πλήξιππος. 

892. ἀναερχομένω αἶπ Εοπιροβί- 
ὕαπι πρ Ἠίαξις, γγίθ ὠναοίγεσκον 

466, ἀποαιρεῖσθαι 4 3980. 9156, 

400 

ἐπιείσομαι 4 80τ. ὢ 454, ἐπιόψομαι 
β 294, ἐπιάλμενον Η 16, καταείσατο 
4 568, καταΐσχεται 135, µεταῖζειν 
π 962, προτιὀσσοµαι Χ 956: [πεί 
ἄροτα]] απ Υοτβείθ]]οῃ, πο ααο 5οπβῦ 
46 Ἠϊαίας οτβομεϊηθ. --- πυπκινόν 
ἀἰσπί 2αβαπιπεησεάτάηρῦ, ἆα]πος 
εφίατκ) απ Ζ4Π], νο 6 το. 7 
181. -- ἄγοντες βοπὸ Εν βἱοἨ. 
[Απμαπρ.] 

998. κούρους Αρροβίδοη ἆθ8 Ἱη- 
πα]ζ5 Ζα Λόχον. 

894. Βεασλμίο ἀἱο Βεάειίαπρ ἆετ 
Ναπιεη. 

896. μέν 1π ἆετ Τπαἲ παῖῦ παοἩ- 
ἀταςκανο]]επι Αβγπάεῖοπ: σα 941. --- 
καὶ τοῖσιν "αποὮ ἀἱεβεπ”, πο 6τ τα 
Τπερεπ ἵπ α]]επ Κἄπιρίεηι ἤροχ]ερεπ 
ναι: 989. 

891. πάντας ἔπεφνε, πηῖθ Βε]- 
Ίετορπον Ζ 190. --- ἕνα δ᾽ οἵἷον, ἀθτ 
πᾶπη Πο] ἆαρ απσ]ᾶο]]ο]μα Βοπίοκεα] 
γετκἠπάῖρει βο]]ίθο. ρ]. Μ τὸ. 

398. ἄρα “πᾶπι]1οἩ). -- δεῶν 
166 α]]σοπιοῖη ρθβασί, πε Ζ 1885. --- 
πιθήσας ϱελ]λοτοπεπά, {οἱρεπᾶ, 
νρι. 981: ᾱ. 1. παχηρηᾶθ ΖεἱοπεΠ 
Ἠϊε]ζεη 1ππ αΌ απολ ἀϊθβεπ ζα 0σεῃ. 

999. τὸν υἱὸν ἄθεῃπ Βοἳπ "ᾳα”. 
400. γείνατο, Ψοᾶαχο] ἀἱθ 8πΠσθ- 

{ήἨτίο ἘσεπβοπαΓό 18 ΔΠΡΕΡΟΥΕΠΕΥ 
ΟΜανακίετζας ἀατροθβῦο]]ό νητὰ: νρ]. 
ἕ 25. -- εἶο χέρεα 18 εἶπειπ 
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τ / κ ” ώά / Δ / 
ὥς φάτο, τὸν δ' οὐ τι προσέφη κρατερος «4ιομήδης, 

αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο. 

τὸν δ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλέµοιο᾿ 
9 5η Δ / διο ῃ / ϱ ος 

»άτρεΐδη, µή Ψευδε ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 

ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεθ' εἶναι 406 

ἡμεῖς καὶ Θήβης ἔδος εἴλομεν ἑπταπύλοιο, 
παυρότερον Λαὸν ἀγαγόνθ᾽ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, 
πειθόμενοι τεράεσσι 9εῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ' 
κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο. 

τῷ µή µοι πατέρας ποθ’᾽ ὁμοίῃη ἔνθεο τιμῇ.« ωμῃηρμ ρας μουιῃ μη. 410 

τὸν ὃδ᾽ ἄρ) ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς «{4ιομήδης" 
μτέττα, σιωπῇ ᾖσο, ἐμῶ δ᾽ ἐπιπείθεο µύθω. 

β1οἳ παοἈκδίοπεπάθα: 7α 4 80. 
στο μώχῃ 1οἷκα]. -- ἀμείνων, πΠᾶπι- 
Ἠε]ι ἐστὶν ὁ υἱὸς, 5ατ]κας[Ιβο]ι βοραρέ, 
πει] ϐ5 βἱο 1θίκέ πῖολξ παπι εἶπθ 
Βεταΐπηρ ἵπ ἄετ Ὑετεαπιπι]πηα Ἱαή- 
4610. Ώα8 απσο εἴπ ρατα[ακβῖςοπου 
Κοπσεβεϊνεαΐα. Απάθτε ἀμείνω. [Απ- 
Ῥοηρ.] 

401. τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη πο 
4 611 ππᾶ εοηεῦ. 

405. Βεασοπίο ἆαπς ἘπίαρτθδοπεΏ 
τοῦ αἰδεσθείς ἴπι Απίαησ ππᾶ αἰ- 
δοίοιο ἅπι Ῥομ]α[ ἀθθ Ὑειςεςρ ταῖς 
ροπάείβοπενπ ΒΗγίμπιεη. 

404. φεύδε᾽ -- ψεύδεο. --- σάφα 
“πανεχ]ᾶβαίᾳ”, να Ἡτ. 

406. ἡμεῖς, Ἀί]εηε]ος πά Ὠ]ο- 
| πιθᾷθς, ἀῑαθ Ῥεϊάε ζα ἄεπ Ερίσοπεπ 
Ίεπετ βίοῦειι ρορεπ Έπερεη πεβὂτ- 

| ἴθης --- τοι αιν ᾱ. 1. π1886. 
406. ἡμεῖς: Ναελμάνϊςκ]ε]ο Απα- 

Ῥποτα, 4θ8 Ῥαβρ]ε]κζ5 αας 406 πό Ῥ6- 
᾿ ρεϊπάεπάεπι Αργπάείοη. καί απο] 
' τα εἴλομεν: πὶτ παρεπ Τπεροπ πὶομὂ 
᾿ Ῥ]οίς Ῥε]αροτί, νο ππςοτο ΥἈΐαγ. --- 
| Θήβης: νβ]. τα Β 056. -- ἔδος: σα 
; 46, νο]. ν 944, -- εἴλομεν, ἵπα Κτίοσο 
: οχ Ερίβοπεη. 

401. παυρότερον 
; 4ο Υὰΐοι. 

8ἱ5 
--- ὦγα- 

ὑπεηπ]σετ 
Ὑρι. Β 676. 

”. γόντε, ἀαὶ Ὠπαὶ, νεῖ] Β]ιεπο]οςδ πσ 
) 8η 8Ο παπά 4η Ῥ]οπιθάθς ἀσηκά. --- 
| ὑπὸ τεῖχος, ἵπ Βεσπαρ απξ ἀῑε 1ος]ι- 

ι 

' 

Ζτι Β 2916. 

ΚοπιραταΔν, 
1π βοΠατέετα 

Εεϊορεπο | Καάπιεῖα: 
ἄρειον ψο Ο Τδο, 
Ῥθββεν ἆ, Ἱ, {β64ος, 

Ἱ ερεηραΐ; ζα ἆθπι ἴπι Απίαηρ ἆθβ 

Ύενβθς β{οηεπάθη παυρότερον. Ὠἷθ 
Μαπετ γα παοὮ ἄεπι ετδίεη Ἐτίεσο 
βἐᾶτκεντ Ρε[εεασῦ. 

408. πειθόµενοι Ῥορτάπάθπά, Ζατπα 
Ηαπριρεάδηκεν εἶλομεν 406: "Εο]- 
σοπἆ” σεηὂτυ αποἩ Ζα Ζηνὸς ἀρωγῇ 
ἴάοι Ηᾶ]έο ἆθς Ζοτς) . ἀἱ6 1η ἆθπ 
σ]ϊοκνετκήπάεπάεῃπ Ζοΐσμοι ἄοτ 
αδίίει εἶοα απκἠπάϊσίο. Ὑρι. 4 
941. Όαβ (ᾳπσπθ ταῖς Βεσασ ααξ 
890 απᾶ 998. 

409. Ὑσ]. α 7. κ 43τ. Ὀιο εἴεῦεη 
Ἠε]άει ἆἀθ5 ετκίεπ {περαπίαοπεπ 
Κτίεσες πετάεη ἄρετπατρύ αἱ5 Πος]- 
πιᾶίσο Ἐπεν]εχ ρεβομ]]άετῦ. 

410. µή πι]δ ποτέ -- πηϊθπια]ς, 
απῖ Καίποπ Βα]]: σα 4 918, ταῖς 
αοιΙβάδοε]οπα Ιπιρεταβῖν ἔνθεο ρ6σεἩ 
ἀθπ αἰΙβοβεπ ΕεὐταποΙ: γε]. Σ 194. 
π 901. ω 248. --- ὁμοίῃ τηῦ τιμῇ 
τη Ρ1εῖοῃα Έτε” παῦ ππθ Ερί- 
ροπεπ. ἔνθεο τιµῇ: τε]. Ι 819. 

413. Ὑβ]. 4 δθδ. τέττα ὑτατπίεν. 
- σιωπῇ ἤσο Ὀ]εῖροα 5111, γει- 
πα]ΐο ἀῑε]ι ταἈῖᾳσ, πο 818 ἑστεῶτε 
966 οτ]Ποα]]ό: σα Β 956 απά 4 56ῦ, 
σιωπῇ αἀνοαιτρία|. Ὠϊοθ 6αη7ε Εοάθ 
465 ΤΓιοπιθάθς Ζαϊσυ Αβαΐπο Ἰδιάετ- 
βομα{ίε]οβο ΒεεοππθηΠμεῖῦ απ πηῖ]ᾶθ 
Ῥεατίεί]απσ ἆετ ϱεσεῦεπετ Υ ετπᾶ]ζ- 
πϊ9ρ6, πο 5εἩχ 6 αποἩ 5οηεῦ 8η 
Ταρ{οτ]καοιί απᾶ Ἐπετριθ ἨΘσγοί- 
ἸειολἈθεῦ. ᾖἸὈρτίσεπς Ῥεείεπθπ ἀῑο 
Ώθάειπ ἆθεβ Ὠϊοπιεάθεβ τπά Βίπεπε]ος 
404 8. απις 1ο εἰθρεη Ύθτεθη: Ζα 908. 
[Αππαπρ.] 
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2 Δ δ λ να ’ / ος 
οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ 4γαμέμνονι, ποιμενι λαών, 

ὀτρύνοντι µάχεσθαι ἐυκνήμιδας ᾽ἄχαιούς' 
τούτω μὲν γὰρ κῦδος ἅμ᾽ ἕψεται, εἴ κεν ᾽4χαιοὶ 415. 

Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἐρήν, 
τούτω δ᾽ αὖ µέγα πένθος ᾽χαιῶν δῃωθέντων. 
ἆλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.' 

ἡ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶξε, 
δεινὸν ὃ᾽ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος 490 

ὀρνυμένου' ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἶλεν. 
ὡς δ᾽ ὅτ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέι κῦμα θαλάσσης 

ὄρνυτ᾽ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος" 
πόντω μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 
χέρσω ῥηγνύμενον μεγάλα βρέµει, ἀμφὶ δέ τ ἄκρας 426 

κυρτὸν ἰὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ) ἁλὸς ἄχνην' 
ὥς τότ᾽ ἐπασσύτεραι «4αναῶν κίνυντο φάλαγγες 
νωλεµέως πολεμόνδε. κέλευε δὲ οἶσιν ἕκαστος 
ἡγεμόνων' οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης 

414, ὀτρύνοντι ἀ4α[βεταπἰτοαΙρτ, 
αἱ ΟΡ]οκέ Ζα νεμεσῶ. 

416. τούτω μέν -- τούτῳ δ᾽ αὖ: 
σ]οἱοΏεἰο]Ι]επάς ΑπαρΠοτα της 
Ηεινοχπεῥιηρ ἀετ Ιἀεπα(ᾶέ ἀειτ Ῥευ- 
βοη (σα 210), πο γῖχ ἀῑε Πεᾶετ 
τηῖξ π1θ ---80 γολπάθη. Υρ]. 2 
22. 959. 

417. δ᾽ αὖ: σα 210. -- πένθος, 
πἙπη]Ιο] ἔσσεται νε 169. 

418 -- Ε πτ18, απεἩ ϱ 618. δού- 
ριδος ἁλκῆς εν βἐἤτπιΙβοΏθῃ 
Ἰγεητκταξί. Ὑσ. θοῦρος α]9 Βεῖ- 
που 495 Ατθς. 

419. Τρ. πα Γ 99. 
491. ὀρνυμένου αἷβ ος - Β10Ν 

ΒεἨπαης. -- ὑπό 7η εἶλεν ππ{εηῃ, 
ᾱ. 1. ἵπ ἆ4επ Κπίεεη: 7α Τ 94, ἆλβ 
(6απσε εἶη ρατα(ακ{Ιθο]ετ Εο]ᾳοςαίσ. 
--- ταλασίφρονά περ 5ε]Ὀβί εἴπετ 
ππθτβοἩτοσκοαπεν: σα Ν 9800. 

Υ, 499-456. ας ΑπγάσΙεηι Ὀεῖ- 
4εν Ἠεεγε ιωιᾶ {ιν σεβξαπιίκαπιρ{. 

409. ὡς ὃδ᾽ ὅτε Ζα Απίαησ ἆθβ 
6εἰο]ληῖββες παῖξ ἆθτα Ιπάϊκα[ῖν ἀθΡ 
Ῥτᾶβεμβ, πο οἵη σον/ὔππ]Ισ]θΒ Εακ- 
ἔπτα 1π βεῖπετ τερε]πιἈ{άρεη Ἐπ- 
βολείπαπσ νοτφεβᾶμτυ π]τᾶ: ἵπιθ 
αΏαι νγαπη) ἴπι ΒΙππθ τοη ἵγγθ 8Ώθ8ἵ 
σα ἆθτ Ζαιῦ νο), πὶο 463. 4 499, 

ΠΠ 964. Τ 95ὔπ. ὢ 12. ὼΨ 092, ε 492. 
ν 51. ϱ 618. ω 6, ππᾶ ὡς ὅτε Ἡ 
Τ60: σα Ι 88. -- πῦμα Κο]εκαγ. 
[Αππαπρ.] 

428. ἐπασσύτερον, Ἡαιρίνετρ]εϊ- 
ομαηρθραπκ6: ηβ]θ απξ οἰπαπάσος, 
ἀῑολί {παν οἶπαπάςς, νβ]. Β 
141. --- Ζεφύρου ὕπο κιν., Ζα 4 216. 

4324. πόντῳ απ πολλος Ῥε6. --- 
µέν τε, ἆθπι οπθερτίο]ξ αὐτὰρ: νβὶ. 
4 4Τ6. 48Ι. Ν πθθ. α 2156. -- Ἅο-- 
ρύσσεται ϱγλεὈ ἵ 81ο: νρ]. ὦ 906. . 
420. χέρσω Ἰοκαῖειτ Ταν, νῖθ. 

πόντῳ 494. 
4960. φυρτὸν ᾖἴόν ρε]κτήπιπι τς 

σεν ὂ]οῦ σο].οπᾶ, γοτη ἄρετλα- 
σεπὰ απίεγ ἆδθτ Επίσης 468 
ἨΠΠάΘΕ, πορυφοῦται σ1ρ{ε]ο β1θ. 
8161, ἄοχ Έαπιπι ἆθτ ΎΜε]]ε, υὔτπαῦ 
β1ο]Ἡ ΘΠΙΡΟΣ, --- ἀποπτύει κτὲ., να]. 
Ῥ 2606. εν γετσ]εῖοι οἱεὈῦ οἶπ 
αη5μαιΠο]λθς ΒΙ]ά ἀετ Βεπεριπρ 
ἵη ἀτεῖ ΑΚύεΠ. ασπαι 

4398. κέλευε δὲ μτὲ.: ἀπ[ Αρα- 
ΤΠΘΙΗΠΟἨ ὨΒ8Ο] 418 σα εαῖπετ ΑΡ- 
{αϊ]απσ Ζπτοκσεκελτό εαὶ, 180 βΕ]]- 
οἈνγε]ᾳοπᾶ νοταιβρεθεύσ. 

459. οἱ δ᾽ ἄλλοι, ἀῑε παῖδ οἶσιν 
ῬοποϊοἈηοίοι Ώαηαθς: σα Ι Τ8. --- 
οὐδέ κε φαίης ραταἴακΒιβομετ Ἐο]βθ- 



βατ: τα Τ 992. ᾖΖαπι εάαπ]κεη 
τρ]. ΙΓ 8. 

480. ἔχοντ᾽ Ὦϊς αὐδήν Ἠαταρῖίθο- 
στι ἆθς ἀεάαπκεπε. 

451. δειδιότες πιοβϊν]ετῖ σιγῇ: ἃας 
(6αππο οαἵπ ᾖοεϊοπεη σαῦετ Ἐτίοσβ- 
ἀϊεοιρ]ϊπ. --- ἀμφὶ πᾶσιν σεημδτί σᾳ- 
ΒΑΙΙΠΙΘΗ. Ἀτ. Ώι. 68. 90, 9. 

458. Τρῶες 18ί αἱς Ἡαπρίκαρ]ε]κό 
πας Ναομάταοκ νοταπσθεῦε]]6 απά 
ψητᾶ ἆαππ ἀπτο]ι Τρώων 486 πιθᾶςετ 
αα{σεποππππεη: νο]. Ο 21. Ρ Τὸ. 
ν 81. -- πολυπάµων ὈδβΙιὑστθαΙο]: 
4ετ Ἠεϊοπίατι ἆετ Ἠετοεππεῖῦ Ὦε- 
βἴαπιᾶ΄ νοι2ασςπηθῖςο 1π Ἠοτάεῃ, --- 
ἐν αὐλῇ, εἴπεπι 16η] οῦ απ ἆθῃι 
Ταηᾶ6: νο]. Ε 158. 

454. ἀμελγόμεναι πιεβ]α]: βἱο] 
ππθ]κεη Ἰαβεσπά, Ῥοΐπι Με]]κοη 
ἀατηισίθτιά. Ύοπ ἀἄεπ ἀτεῖ Ῥατί]- 
21ρί6π επ{μᾶ]{ μεμακυῖαι ἆαβ οἰσεηῦ- 
Ἠσπο Ῥταδι]καῦ ππᾶ ἀἴθεεπι βἰπᾶ 
ἀμελγόμεναι, πα Βεσθίομπιπςσ ἄετ 
Βηπαίίοη, ππᾷ ἀκούουσαι, ἵπ Κατ- 

.881ες Βοεάευίαπς, απέεγσεοτάπεῦ. 
496. ἀξηχές, πθ σ 8, απαη{θχ- 
| τος] ετ οπζμΏ]6 πι] μεμακυῖαι ἆθπ 
γετρ]εϊοπεραπ] 6. Όταν Βασμο νσ]. 
Τ 28. 

456. ἀνὰ στρατόν: σα 4 10. 
40π. θρόος Ώταε, ἀῑε Αγία ταΐοῃ, 

᾿γῆρυς ἀῑο (ατκαΠοετί) Ψρτας]θ. 
Ζαπι εάαπ]κοη να]. Β 804. 

458. πολύκλητοι νοη νΙε]εη Οτίθη 
| Ῥεσαίον, ἆ, 1, πας ν{ο]οτ]οῖ Ύοἷῖς, 

Ἠοπιοτς Πας 1. 9. 

τόσσον Λλαὸν ἔπεσθαι ἔχοντ᾽ ἐν στήθεσιν αὐδήν. 
σιγῇ., δειδιότες σηµάντορας ἀμφὶ δὲ πᾶσιν 
τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε. τὰ εἰμένοι ἐδτιχόωντο. 
Τρῶες δ᾽, ὥς τ᾽ ὄιες πολυπάµονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ 

µυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα Λευκὸν 
ἀζηχὲς μεμακυῖαι. ἀκούουσαι ὅπα ἀρνῶν, 
ὧς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρειν' 
οὐ γὰρ πάντων ἠεν ὁμὸς θρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς. 
ἀλλὰ γλὠσσ᾽ ἐμέμικτο, πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 
ὥρσε δὲ τοὺς μὲν άρης. τοὺς δὲ γλαυκῶπις ᾽4θήνη 
4ειμός τ᾽ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμανῖα, 
΄ρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε, 
ἤ τ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 
οὐρανῶ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. 

4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 9ὸ 

490 

456 

440 

459. τοὺς μέν, ἀϊο Ττοεν. --- ἄρης 
180 δζαπιπισοίί ἄοτ Τηταἷκευ απᾶ 186 
πηῦ εοἴπειη Ύοκο ἆθπ Ττοετη πα 
Ἠῆ]μο ρεποσεη: Ἐ 462. Ν 2998. 
9 961. 

440. «ἄειμός τ᾽ ἠδὲ Φόβος καὶ 
Ἔρις σε]ιδτοι Ἰαῖποιτ τοι ἈῬεϊάθῃ 
Ῥατίεῖεη απιββο]]1ε[β11οἩ απ, δοπάθτη 
βἶπᾶ ροεΏβοπο Ῥεγεοπίβκαίίοπαι ἆθτ 
ἀαεεᾶπ]ε παπά Ταιάεπεσπαίίεηπ, Ἱπο- 
νοΏ βοποΒ] ἀῑε Έτοες αἱς ααοἩ ἄῑε 
Αολμᾶετ ετοστίβεηπ αἶπᾶα. ΌδίπιοῬ 
αππᾶά Εηοῦος εἶπά Φόῦμπο ἄθς Ατθς: 
4 5Ἱ. Ν 299. Ο 119. -- Ἔρις 16 
απο βοπεί αἱς Κτιερεσθ[δῖπ σοροΒ]]- 
ἀθτὸ: Ε 518. 740. 4 8. π8. Σ ὅδδ. 
48. --- ἅμοτον μεμανῖα ἆἀῑθ ταςζ- 
198 εἰ[τῖσαο, πο Ε 618. 

441. κασιγνήτη, ἵπ Βεζαρ απ 
Φηἑοηγοτπαπάἴβεμαξξ, πγογααξ απο 
ἑτάρη Ἠππγα]εῦ, 

445. ἤ τ᾽ ὀλίγη μὲν κτὲ. σἱθΏί οἵτ 
αηβοπατι]Ιομθς Βι]ά τοπ ἆσθπι πιᾶο]- 
[σεν Ἰαομβίιπι ἆθβ απβ ΚΙοίπθη 
Ὅταασπειυ οπἰαθεπεπάεπ βίτ6Ιίθβ: 
τοη ὙετΘ. Αεπ. ΤΥ 176 απ ἀῑε 
Έαπια Ἀροτίτασεη, --- πορύσσεται: 
τι 4324. 

445. οὐρανῷ Ίοκα]ετ Ώαᾶν ἆθς 
7118. --- ἐστήριξε: ἄαι Αοτὶαῦ πθΏεπ 
ἆεηπ αοπΙ]άετπάςπ Ῥταεκεεπίθία, Ὦ6- 
Ζθϊοηπείῦ ἆθῃπ ταβοβεη ΕΙπίτϊϱ6 ἀϊθβοτ 
Ἠαπά]πηρ. --- καί αἰφμε, απᾶ ἆα- 
ρα, αππά ἀἆοςᾗ. 
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94 4. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ο, Ν / π ς / 2/ / 
ή σφιν καὶ τὀτε νεῖκος ὁµοίιον ἔμβαλε µεσσω 

ἐρχομένη καθ᾽ ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 445 

οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χώρον ἕνα ξυνιόντες ἴκοντο, 
σύν ῥ) ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα καὶ μένε ἀνδρῶν 
χαλκεοθωρήκων᾿ ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὶς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐρώρειν. 

ἔνθα ὃδ᾽ ἅμ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 450 

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων. ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 
ὡς δ᾽ ὅτε χείµαρροι ποταμοὶ κατ ὄρεσφι ῥέοντες 
ἐς µισγάγκειαν ξυμβάλλετον ὄβριμον ἴδωρ 
κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης᾽ 
τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιµήν᾿ 40ὔ 

ὡς τῶν μισγομένῶν γένετο ἰαχή τε πόνος τὲ. 
πρῶτος δ᾽ ᾽Αντίλοχος Τρώων ἔλεν ἄνδρα κορυστην 

ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι. Θαλυσιάδην ᾿Εχέπωλον᾿ 

444. ὁμοίον: σα 915. 
445. καθ) ὅμιλον: τα 909. --- 

ὀφέλλουσα, Ῥατβοϊρ. Ετᾶς.: Ῥ6- 
βολᾶ Ε1σέ τι ΥΕΣΠΙΕΏΥΘΗ, οηί- 
Ἠ8]6 ἀἱορ ΑὈδίοπί Γᾶτ ἐρχομένη. 

446- 451 -- 6 00--θ65. οἳ δέ, 
Ακλᾶοτ απᾶ τους, ξυνιόντες τι 
Ζπβαπιπιθητήσκεηῃ. Ῥ6γ σαπζε 
γετα ἀῑεπῦ Ζατ Επ]ειίαπρ ἆθρ Μαβ- 
βεπΚαπιρίθΒ. [ῶΑδὂημαπρ.] 

441. συνέβαλον Ὀτασ]πίεη στ- 
ΒΒΤΩΊΠΘΊ, Άτῃ Β10Ἠ ἵτα Καπιρέε 6εσοπ 
οἴπαπάθχ ζα ΤΊΘΑΡΘΗ. --- μένε ̓  ἀνδρῶν 
ἀ4ϊο Κτάξίε ἆοχ ΜἄΑππεχ, πὶθ ὃ 
9608. Τρ]. Β 987 υπᾶ τα Ἡ 696. 

449. ἀσπίδες ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι: 
Ῥεβειομπεί ἆἀθπα σύν ῥ) ἔβαλον ῥι- 
νούς ϱορεπᾶρει οαἶπ υγοϊζετορ Εοτῖ- 
βοΏτεϊζεη ἄετ Ἡαπά]απα, Ιπάετα ἆῑρ 
ΚβἈπιρίοπάοιν Ῥαΐπι πππε]Ώατεπ 
ΖπβαπιπιεπίεΒβθη 1Ἠτο βομῖ]άᾳ νο 
εἶο]ι Ἠϊπμϊο]ζαπ. --- πολύς Ὠϊβ ὁρά- 
ρειν: 7α Β 810. 

450. οἰμωγή, «Ὑεπκ]αροη” Τη 
Ῥεσαρ απ ὀλλυμένων, εὐχωλή 
'Ῥ1οβο5[τολ]οσ]κεπ) 1π ΕΒεζας 
οαξ ὀλλύντων: οἨπΙαβίθοπο Ἠοτῦ- 
εὔε]]ατπρ. -- πέλεν, Ἱπιρετεκὸ ἀετ 
ΒομΠάρταπᾳ. 

462. κατ᾽ ὄρεσφι, “Ὑγοπη εΏίτρο 
ἨπεταὮ”, πε 4 498. Ὑσι. Υειρ. 
Άρη. ΤΙ 308. 

465. µισγάγκεια "ἀἱο Βοθτρί]ια]- 

γογπηϊβομιαπρ), ᾱ. 1, Τη8]]οββ61, 
1π πο]οπεη ππεΏτοτθ Βομ]ασμίθη δἵη- 
πιϊπάθη. -- ξυμβάλλετον αἱ Κοτ- 
Παπκαν, ἆετ Ώυαὶ γοη ΖΥγθὶ Ἰα]ά- 
ΒἰχΌππθη, ἄῑθδ γοπ 716 Βθϊίθη Ἰοπι- 
ΤΊΘΗ. 

454. κρουνῶν ἐκ µεγ. Ι8ῦ οης παῖῦ 
ὕδωρ Ζα νοτριπάεη απά ἀῑθηῖ σαχ Ὑου- 
απβομαομαης 4ο Ἠ/αβΒΕΤΠΙ8ΑΒΕ, --- 
ποίλης ἔντ. χαρώδρης 1ΠπΘΧΤΊ 11 
4εν {1οίεῃπ Βολ]ας]μί, ἄθπι νοη 
ἀθπι ]άναββετ ποτίβνθποιι Βοῦΐ, 
48 ἀῑε Ἰ/αββ6πΙ8886 γοη ἆθη πιᾶο]μ- 
σεη Ωπε]]εα 818 2πβαπΙπιθπΠᾶ]{. 

466. τηλόσε η ἔκλυε: γει. ΗΠ δ156 
δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀπούειν ππᾶ 
4 51. ἵη ἆθπι Γοτημίπ Ἠδτραχεν 
ΤΈοβεη Πεσί ἄθν Ὑετρ]εϊοπεραπκή, --- 
ἔκλυε, σποπιίβοΒθτ Αοτὶαῦ. --- ποι- 
µήν: τα 2156. 

406. Ὑβ]. Η 9606. τῶν αΡ]αζ. (.6δ- 
πθθῖν πζ µισγοµένων 'γοπ ἀ1θΒβθΘῃ, 
αἱς εἶθ σαβαπιπιθηβύὔγπαῦεη”. γε]. 
ζα 4 49. --- ἰαχή Ιααῦεία αχβρτᾶηβ- 
Πο] πας Πϊσαπιπια Ώπ. -- πόνος 
ΚτιοσβατΏοίῦ, 

Υ. 451-644. εν Εἰὐπρεϊμαπιρί- 
45Τ. πρῶτος Ι8ῦ πης Ναομάταοξ 

ποταηρθβία]]ζ6. -- ἄνδρα κορυστήν 
πο ϐ 2506. ΤΠ 608. ἈΒοπεῦ απο] 
αἰχμητής, ἀσπιστής, Δωρηκτής. [Δα- 
ηαπρ.] 

4608. Ἐπκύες Ἠεπιϊθί. -- Ρ 590. 

| 
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τόν ῥ) ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 

ἐν δὲ μετώπω πῆξε, πέρησε ὃδ᾽ ἄρ) ἐστέον εἴσω 460 

αἰχμὴ χαλκείη' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 
ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 
τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων ᾿Ελεφήνωρ 
Χαλκωδοντιάδης. μεγαθύμων ἀρχὸς ᾽4βάντων, 
ἕλκε δ᾽ ὑπὲκ βελέων., Λελιημένος ὄφρα τάχιστα 
τεύχεα συλήσειε. µίνυνθα δέ οἳ γένεθ᾽ ὁρμή' 
νεκρὸν γάρ ὃ᾽ ἐρύοντα ἰδὼν µεγάθυμος ᾽ἄγήνωρ 
πλευρά, τά οἳ κύψαντι παρ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη. 
οὔτησε ξυστῶ χαΛλκήρεϊ, Λῦσε δὲ γυῖα. 
8: Δ Δ / / ». 2 δα ον λω ες ο Ἡα 
ὥς τον μὲν Λίπε θυμός, ἐπ αὐτῷ δ΄ ἔργον ἐτύχθδη 4το 

ἀργαλέον Τρώων καὶ ᾽4χαιῶν' οἱ δὲ Λύκοι ὣς 
ἀλλήλοις ἐπόρουσαν., ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδνοπάλιζεν. 

ἔνθ᾽ ἔβαλ᾽ ᾽ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμῶώνιος 4άἴας. 

Ἐχέπωλον, σα ππθρτεοΠοϊάεη γοη ἆθπι 
μυ 996 οι Ἀηπίθη, 
409-461 -- 7 9--11. τόν ῥ 

ἀϊθρδεη 81.0. -- φάώλον: Ζα 1; 862. 
ἱπποδασείης: τα ΙΤ; 98ᾳτ. 

460. πῆξε, πᾶπι]οη δόρυ οἆαι 
ἔγχος. -- εἴσω 5ὐεπί Πᾶπβς Ίτα Βίππο 
νοη εὖς ταῖξ νοτηεγσεπαπάθπι Αοοτ- 
βαν: Ζζα 4 Τ1. 

461. αἰγμή ἁῑε ΒΡρ{ΐπο. - τὸν 
δέ Ὀἱβ κώλυψεν εἴπο αἴαρι]ο Ἐοι- 
ταθ] ἆετ ΠἨ]αβ. --- σκότος γουι ἆετ 
Ἐϊππβίθρτπϊς οει ἀετ Ναομι ἆθβ 
Τοάες, πε κελαινὴ νὺξ τα Ἐ 810, 
νὺξ µέλαινα Ἐ 499, µέλας Θάνατος 
Ζα Β 8894, 

462. ὡς ὅτε πο εἶππια]. 
πύργος, ἵπ Ῥεσαρ απἲ 5εῖπε ἄτὸ(βο: 
νρι. Η 219. 

464 Ξ- Β 541. 
46ὔ0. ἕλνε: Ππρεχ{εοῦ. 4ε εοπαῖα. 

-- ὑπὲκ βελέων, αὐ]αῦ. Εεπεβῖν: 
ταπ{θν ἆθπ θεολοβεομ πετγοτ”, 
«τς ἆθπι Βρεοτκατορέα, νο 9895 
απάςετα ἐκ βελέων επις ἀθτ Βο]να[α- 
πιο’: σα Ἡ 190. Ἐτ. Ώι. 68, 9, 4. 
-- ὄφρα ας Αγαϊομέαραγ κο] τοῦ 
Λελιημένος αὈ]λᾶπφεπᾶ, πο Ε 690: 
να]. Ζ 961. Π 655. 

406. µίνυνθα αἱ Αἀτετο 7α γέ- 
νετο "απ{εκαχσο Ζο61) Ῥοβίαπςά, 
ἀαππθτίθ: Ζα 4 416. --- οἳ ταῖς ὁρμί 

εβθοῖηπ ΑποστιΕ” Ζατ Ί/αβεπετρει- 
(απς. 

460Τ. ἐρύοντα ἆε οοπαία. -- ᾽ἁγή- 
νωρ, Ῥομη ἆθς Απίεποτ, 6ἴποτ ἆθτ 
{αρίετεύεη Ττοῖαπετ: ἁ 59. ὦ 546. 
στο. 

468. πλευρά, ἄετ ΕΙατα] νου ἄετ 
ΡαΠΖεΠ βοἱ{οπ{]3919. γει. Ιαΐετα, 
Κτ. Ὦι. 44, ὃ, 8. -- παρ ἀσπίδος 
ἐξεφαάνθη ἔψοτα Βομ]]ά6 Ἰθτ 
εἰοπίθας πατᾶᾷςρ”, εη{β]Ο[αὐ απ0εν 
ἀθτι Βοβ]]άᾳ Ἠετγοτβοβίεη. ΑπάςΘΙΒ 
παρ ἀσπίδα Π 819. 

4Τ0. τὸν μέν, ἄεπ Ἐ]ερπεποΓ. --- 
Λίπε θυμός νοετ]1ε[Ώ ἆαςδ Ίεῦετ, 
το]. Μ 586. Π 410. Τ45. 406, ποἩ 
Έ 686. Π 4589. 1 551. -- ἐπ᾽ αὐτῷ 
Ίοκα]: ἄλας ἵἨπτα 5α199ῦ, ἴδατ 
βαίπεπα Πεϊομπαπα, ἴπα σθσοπκίσ ποη 
θυμός. Ἐτ. Οι. 68, 41, 9. -- δέ 
απ ἀτιζοτ Ῥήε]]α, α ἄἷς Ῥειάετ 
γοταησεημεπάᾶεπ οτί επρ Ζπ88τ- 
πιθησθΗῦτεη. ἔργον Καπιρί- 
ατΏο1ῦ. 

4Τ1. λύκοι ὥς, ζαᾳτ Βετεϊοεππππο 
46 αι: νβι. { πα. Π 156. 962. 

412. ἐδνοπάλιζεν ολ Ἀσίε]ία, 
βΙεί5 Ἠϊπ ππᾶ Ἰςες, πι ΝαΠΚκαπιρίε. 
Ὑειτρς. Αεη. ΧΙ 685. 

418. υἷόν πΠῦ γοτκῆχσπεπι Ρ]- 
Ρΐμοπα, γηῖο Ῥϊβπεί]εη απο] ἵπ υἷός 
απ νζέ, Ιπάεπι ἆάβ ι αἱ Κοπβοπαπό 
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ἠίθεον Δαλερόν, Σιμοείσιον, ὃν ποτε µήτηρ 
Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ᾽ ὄχθησιν Σιµόεντος 4π6ύ 

γεύνατ᾽ ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ᾽ ἔσπετο μῆλα ἰδέσθαι" 
τούνεκά µιν κάλεον Σιμµοείσιον' οὐδὲ τοκεῦσιν 

Βρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε. μινυνθάδιος δέ οἳ αἰὼν 
ἔπλεθ) ὑπ 4ἴαντος µεγαθίμου δουρὶ δαμέντι. 
πρῶτον γάρ µιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαξὸν 480 

δεξιόν. ἀντικρὶς δὲ δι ὤμου χάλκεον ἔγχος 
ἦλθεν' ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν. αἴγειρος ὥς, 
ἤ δά τ᾽ ἐν εἰαμενῇῃ ἕλεος µεγάλοιο πεφύκῃ 
λΛείη. ἀτάρ τέ οἱ ὄξοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν᾿ 
τὴν μέν 9) ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρω 48ὔ6 

ἐξέταμ᾽. ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέι δίφρῳ᾿ 

1οά σθβρτοοπθη ππιχᾶε: Ζ 150. Ἡ 
47. 4 900. Ο 244. Ῥ 516, 690: σα 
4 9898. 
44. Σιμοείσιος, γοιη Βἰπιοθίββα[ς 

Ῥοπαππί νο ΒαΐπΙοβ τοπι Βαἰπῖοθίβ 
5 445. 

4τῦ. Ἴδηθεν: τα Β 851. Όα ἆθι 
148 τεῖοῖ απ τι ευ να, 80 Ἱει- 
ἀείεπ 7ΖαΠ]τεῖοπο Ὑιεμποτάεη ἆθτ 
Ύτοετ απξ βεἶπει Αάασομπηρεη: 
Έ 915. Ζ 25. 4 106. Υ91. 699. --- 
Σιμόεις επιερτϊησί απ{ ἆσπι Τάα απά 
ετρ]ε[ο6 βἶολ ἵηπ ἆοτ Ἐθαοπο ἵπ ἆθπ 
Ῥκαπηαηάοτ. 

4Ττ. κάλεον, ηἈπα]ΙοἩ τοκῆες. 
418. 4Τ9-Ξ Ρ 902. 9808. Δρέπ-τρα, 

ψ/Ιθ Λύτρα ρερ]]ἀεῖ, αἰἴὐπεπία, οι 
Ῥ]ατα] αἱς ΓποΌεστηξ α]]ετ νοη ἆθῃ 
Ἐ]ήετη Ὀαί ἆθτ Ἐππίεπαπς επαρζαη- 
σεπενπ Ἰομ]αίεπ, πξ ἀποδοῦναι 
(εἰσεπ{]]ο ας Βομα]ᾶϊρο σεῦαεη, ζη- 
τοκετεία{ζεη), ἀἱο Ετζίεπαηπςσ 
σθερο]{οἈ. Ἐτ. ι. 44, ὃ, 4. 

4τ9. ὑπό Ζαπ δουρί: Ζα ΙΤ’ 456. 
480. πρῶτον Μαβο. ρτᾶά]κα[ῖν 7α 

ἰόντα: σαη7 νοτπ, 1η 46Υ γοτᾷετ- 
ύοπ Ἠθιμε, αἱ Υοικᾶπαρίοχ. 
παρὰ μαξόν. ηθΏῬεηπ ἆαθτ Ἰαχ7αο, 
ἀῑο]ιῦ αι ἆαι Ἰ/ανσο Ἠϊπ, πὶο Θ 191. 
819. Ο δττ. χ 85: να]. Ρ 606. 

481. ἀντικρύς τηῖξ δι: σα 809. 

482. αἴγειρος ὥς, απι ἆεπ ]άμεῃ 
Έα]] ει Ἰᾶπσο παοἩ πα τθχαπβοΒαι- 
Ἠσομεῃ. --- ὡς πχερτῦπς]1ο] ως. 

489. εἴαμενή, πο ποςἩ Ο 681, 

σ]εῖοἩ ἐσαμενή 7α εἶσα, εἴατο, 'σθ- 
Βεπ]κέορ Τιαπά”, ΝΙοάεταπρ. --- ἔλεος 
οἴηθϐ ὙΓιοβοπ]απᾶθα, ἀθπῖν 
ἄοι Ζαρεβοηρκεῖς, Ετ. Ῥι, 4ἵ, ὅ, 
9. ---«πεφύκῃη, Κοπ]απκν ἄοτ Εα]]- 
βεἴσαπρ. 

484. Πείη ϱ]α1ῦ, ΠΒπΙΠομ, νπε 
4ϊ6 πξ ἀτάρ τε οἱπρο]ομοίο Ῥε- 
εομτάπκαπρ σαϊσί, απι βοπ]θπ]κεη 
Ῥύαπαπιθ νοπι Ἐπ[ς Ῥἱς σαχ Κτοπθ, --- 
ἀτάρ τε, θἶπο Ραχκο]νοτρίπάππα 
πο ἀλλά τε 4 69. -- ἐπί τα πε- 
φύασιν βΙπά ἆπταπ ΠΕΥΓΒΟἨΒΘΗ. 
---ἀκροτάτῃ 7η οἵ. 

486. τὴν μέν τε ἀθπιοπεϊταῦῖν 
η8ΟἩ οἴποπι Κοπ]απκνρβαίσθ, π]θ 
Έ 199. Φ 200. 3519. χ 904. ε 569. --- 
ἁρματοπηγὸς ἀνήρ ἄθντ ΊΜαρπος, 
εἶπο αρα άνθ Νοπηπα]νοτρίπάνηρ. 
-- αἴθωνι σιδήρω “πας ϱ]1π]θτ- 
ἀθπι ΕΙβοπ”, νοη ἀθτ ραῦ ϱᾳοβοἩ]1ῇ9- 
π6η Ασῖ, 

486. ἐξέταμε “Ἠατί απβ ἀατ ἨΓαχ- 
761 απ’, Γ811{0: σποπιῖβοποςχ Αοτίβί, 
γοτσ]εϊοπεραπκϐ. ἴτυς Ἠας- 
κταη7, ἨαάίεΙσο. Ώαπα παχ ἀἱθ 
Β1]ρ6γραρρα] πδρεπ 1ἨτθΒ ΏίθρβΒΙΠΘΗ 
Ἠο]ζεβ Ῥθβοπάοτε σοοϊσπεί; ἀἄῑθ 
ἸμΓαιοη]οϊ6 ἆθεε Ἠο]πθβ γγατάς ἆπτοῖι 
41ε εμειπεα ΒεΙο (ΗΕ τ2ϐ) πηβομᾶα- 
Πο]. σοπηποἩ{. --- πώάμψῃ Ῥιᾶρπαπή 
ης οἴποπι ΟΡ]εκό ἆετ Ἰλπτκαπο: 
ἁπτον Βϊεσθη Ἰεχβίθ]]ο: ἆαι 
Κοπ]απ] άν πηαςἩ ἆθτι σποΠΙΙΒΟΠΕΠ 
Αοτῖκέ, ππαῖ] ἀϊθβογ ἀῑο Ῥεάραίαπς 
οἶπθος Ἡααρίίεπιρας Ἰα5. 
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ἡ μέν τ᾽ ἀξομένη κεῖται ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας. 
τοῖον ἄρ᾽ ᾽ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν 
Αἴας διογενής. τοῦ δ᾽ "άντιφος αἰολοθώρηξ 
Πριαμίδης καθ᾽ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέι δουρύ: 490 

τοῦ μὲν ἅμαρθ), ὁ δὲ 4εὔκον. Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον, 
βεβλήκει βουβῶνα νέκυν ἑτέρωσ' ἐρύοντα᾽ 
2 2 2 2 2 ν λ ’ ϱ 3 / ἤριπε ὃ) ἀμφ' αὐτῷ. νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 
τοῦ ὃδ᾽ Οδυσεὺς µάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη. 
βῆ δὲ διὰ προµάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῶ, 49ὔ 

στὴ δὲ μάΛλ᾽ ἐγγὺς ών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ 
ἀμφὶ ἓ παπτήνας. ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο 
ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος. ὁ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἦκεν. 
ἀλλ᾽ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε {ημοκόωντα, 
ὃς οἱ ᾿4βυδόθεν ἦλθε παρ ἵππων ὠκειάων᾿ 
τόν ῥ Οδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ 
κόρσην' ἡ ὃδ᾽ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν 

48Ί. ἀζομένη ἴτοσοκπεπᾶ, πας 
ποῦῖᾳ 180, 6Ἠε βἱο ἄετ Ύαρπετ Εᾶτ 
βεἴπθη Άνγεοκ γετατρείδεη Καπῃ. --- 
παρ᾽ ὄχθας: σα 2 94. 

488. τοῖον ἄρα αΌεῦ ρτάς κα [ϊν- 
Ῥτο]ερ{Ιβοᾶ: "αἱ6 βο]οπεπ παπ’, 8ο 
9 απά Ίωπς Ππρεβίτεοκό: πα Τ 
168. --- Ανθεμίδης εἴαῦῦ ᾽άνθεμι- 
ὠνίδης ΨΙε 4ευπαλίδης ή 111 βατ 
4ευκαλιωνίδης. Ὑσ]. σα Β ὔθθ. 

489. ᾽ντιφος πιτᾶς ἀπτοι Ασα- 
ΤΙΕΙΩΠΟἨ ετ]θρύ: 4 109. 

490. καθ’ ὅμιλον: ται ἆ 209. 
491. τοῦ μέν: Αργπάείου, ν;θ]] 

4ει Ῥεστιῆ τοπ ἀκόντισε επ ταπ- 
τηΙσζε]ρατεπ ΑπδοΏ]αία ἆετ Ἰοττθ- 
βροπάΙθτεπάεπ Ἁτκαης γοχρετεῖθεῦ: 
να]. Ε; 6ὔπ, τα ζ 116. --- ὁ δέ, π8ς]ι- 
ἀταςκαγο]]θ Ἠετνοτπεῦπησ ἀθβεε]Όει 
ΒαΏ]εχ{8. 

492. βεβλήπει ας Ῥ]αεαρί. τον 
ἀετι απνοτζᾶρμοπει Ἑμπιτι ου ἆθτ 
Ἠαπά]απρ. Κτ. Ώι, 6δ, 4. Αππι. -- 
ἐρύοντα 4 οοπαδα, ππῖο 467. 

498. ἀμφ᾽ αὐτῷ ατα 1Ἠη ϱε]188, 
ἄθπ ος αἷς Τοξεή {οτῦβοβ]εἰζτα, παπι 
πω ζᾳ Ῥετααρδα: οαἶπ βΒΑχ]ςββΙΩΙΙΒ. 
Ὑρ]. ΕἘ 299, Ι απο. Ρ 4. Τ 984. 98 
σοτ. κ ὅ18. 

494 -- ΙΝ 660. τοῦ δέ παῖῦ ἆπο- 
Ἠταμένοιο Κατδα] Ζα «χολώθη. 

4956 -- Ε, 662. 651. Ρ 8. 87. 592. 
Υ 111: ετβίθ ἩσαπιϊροὮ αποη Ε 
566. Ρ 124, σπεῖῖος Ν 506. Υ 117. 
φ 48Η. κεπορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 
νοη ἀ4ετ ρθβαπιίεη Ἠὔρείαπσ (τρ. 
Σ 599), ἈὨθβοπᾶετ Ἰεάοσἃ τοῦ 
Ῥομππθτό ππᾶ ΤιαηἨ76: σα φ 454. 

496 -- Ε 611. 4 δτῃ. Ῥ 841: 
7ΥγεΙῦ6Β ΗεπαΙαΏ]οἩ Ν 188. 408. 516. 
5 461. Ο 429. 5τ8. Π 2864. Ῥ 504. 
525. τ4: ἆαν ὙΥεγββοπ]α[ ποοα Ζ 
55. Ν 159. 190. 970. Π 999. 409. 
466. 4ΤΤ. μάλ᾽ ἐγγύς, πᾶπα]Ίο] ἆθπι 
Ίμεικοβ. -- φαεινῷ ἵπ Βεζαρ ααἲ 
Φρίύσο απᾶ Ρομά] 4ετ Ταπ78. 

49ή -- Ο ὄτα. ὑπό: τα 505, 6χ- 
Ἠᾶ8]{ Ἠϊετ εεῖπθ πᾶ]θτε Ῥοεμπιπήαας 
ἀπτοῃ επ σθη. ΒΌβο]. ἀνδρὸς ὦκοντ. 

498 -- Ο 5τ5. οὐχ ἅλιον σεΏῦτί 
Ζ18ΑΠΊΊΠΆΘΏ, πιο Ε 18. Π 480. 6 
2024. Απάετε ή ὃπθ6. 580. Ν 410. 
ἅλιον ρτο]ερβίβο]-ρτᾶαϊκαζῖν ζα βέ- 
λος: νεβ]. 119. Β τ1δ. Ν 410. 505. 

500. Ώεπιοκοοη Ἠαΐίο η ΑΡγάος 
4ἱε6 Απέβιομό ἄθεν εἴπο Βζαζετει σε- 
ΡἨτὸ, ἀἱε βεῖπεπι Ὑαΐετ σελΏῦτίο. 
Ώεππ ἆθτ Παπάραϊο] ατα Ἠε]]εβροπῦ 
σομδτίο σαν Ηεττδο]πα{ῦ ἀ4θξ Ἐτίαπιος, 
4ε6τ ἀοτῆρο Κῦπίσ πατ εἶη Ύαξα]] 
ἀθβρε]ρεη: Ζα Β 8564 

603. κόρσην: ἄαἃς Ῥεῖ ἀετ τε]ᾶ- 
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κο 

: αμ 

αἰχμὶ χαλκείη' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 
δούπησεν δὲ πεσών., ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 
χώρησαν ὃ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιµος Έκτωρ᾽ σ0δ 

᾽Αργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς. 
ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω. νεµέσησε ὃ᾽ ᾽απόλλων 
Περγάμου ἐκκατιδῶν., Τρώεσσι δὲ κέκλετ ἀύσας' 
ὄρνυσθ., ἱππόδαμοι Τρῶες. μηδ᾽ εἴκετε χάρµης 
᾿4ργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος 510 

χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν. 

οὐ μὰν οὐδ᾽ αχιλεύρ, Θέτιδος πάις ἠυκόμοιο, 
μάρναται, ἆλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον δυμαλγέα πέσσει."' 

ὡς φάτ᾽ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός αὐτὰρ ᾿4χαιους 

ὥρσε 4ιὸς θυγάτηρ. κυδίστη τριτογένεια» σ156 

ἐρχομένη καθ᾽ ὅμιλον, ὅθι µεθιέντας ἴδοιτο. 

Ῥήαμθτοπάςη ἨΠΠαάεταα [Πα ἩπΙθ ΥΟΠ 
499 ποια Ἰπσακοταπιοπάθ Μοπιθηί 
π]τὰ ἀπτομ 4ῑε Ῥθε]]απᾳ απι Βο]]α[ς 
ἀθς (εάαπκεπς ππά απι Ὑεγραπίαπς 
Ἠεγνοτσεμοῦεῃ. -- ἡ δέ πι πο] 
{ο]σεπάετ Ἐκ]ἄταπσ αἰχμὴ. 

5608. ΥβΙ. σα 461. 
504 -- Ε 4». 640. Ν 187. Ρ 50, 

811. ὦ 59ῦ. ἐπ αὐτῷ απ 1Ἠπῃ 
ϱ6]195εί ἆᾱ. 1, απ΄ βαίπεπα Τ,οἵρο. 

605 -- Π 88. Ῥ 816. ὑπό τα χά- 
ρησαν, Ὢθροηπ ἆθβ ἀαζγγΙβοπεη ϱθ- 
βείζίεη δέ πῖολί απαβἰτορμ1ετίῦ (Κτ. 
Ῥι. 68, 4, 9), ἀθπῖεί, πο 49τ, απ 
ἀἱε εἶε Ζαπι Ἰεἴσπεπ Ὀδεάπιπιεπάθη 
Ἐπιείᾶπᾶε, ἆεπ σ]ἠοκ]επει Ἐτίοισ 
ἀεβ Οάγεκοις: ἀαταπίες, 48ο}. 

606 -- Ρ511Π. ἴαχον ππᾶ ἐρύσαντο 
αἶπά ἀἰσαπιπαϊστί, 

60Π. νεµέσησε Αονιςί: Ὀπννα]]οτ 
ετρτΙ{{. 

608. Περγάμου ἐκκατιδών: τα 4 
196. Αι Ῥεισαπιος, ἄθτ Βασ νοπ 
Ἠ1ος, Ῥοίαπάθη β1ο] ἀἱθ Τεπαρε! ἆει 
ἀδίζετ, ἀαταπζεγ εἶηπ Τεταροὶ ἆθε 
Αρο]]οπ, ἆεπ 6 πης ἆθετ Τμείο απᾶ 
Ατζεπιϊς σθπιθῖηβατα Ἠαίίο: ΕἘ 446. 
512. Η 88. Ύοη ἀϊεβεπι Τεπιρο] απβ 
βομαιύ ]είσί ἄει ἀοἴξ απῖε Βομ]αοΏί- 
{ε]ά, πνιε Ἐ 460. Η91. --- ἀύσας Ὦθ- 
Ζ6ϊεηπεῦ ἀἱο ἆἄεπι Ζπαταίο νοταιβ- 
5εμεπάο Απείτεησαπς ἆθτ Βάπιπιο 
(εἶπ Ἠδηετες ἄταά γοη φωνήσας: 
ηβοβάεπα ϱχ ἀῑδ Βήίπιπιε οχποβαπ): 

πποπάςπ ϱτ απ{ΓΡΘΒΟΊΤΙΘΘ6Π 
Ἠαίίο ᾱ, 1. ταῖς Ἰαπίθστι Ἠπξ, ταῖς 
ἐκέκλετ᾽ πο ὢ 9071, βοηβῦ ἐκέκλετο 
μακρὸν ἀύσας: Ζα Ζ 66. Ὑρ]. όμο- 
πλήσας σα Ε 459. 

609. ὄρνυσθε ετ]οαῬρῦ θπςοἩ, 6ἵ- 
πιαηποῦ θιοἩ, πῖο Ε 102. ΜΜ 440. 
ἵμ ποτ. φ 141. -- χάρµης αβ]αῖν. 
ἀοεπαᾶν: νο. χ 91. ἅτ. Ῥι. 47, 
13, 4. 

510. οὐ πας Νασμάτισἷἰς νοτδη- 
σοβίο]]έ: Ἰοίπθβπθσβ. -- χρῶς 
1 Βπρ]εκέ -- ᾖΖαπι (θάαπκοἨ 
ὦ 508. 

511. ἀνασχέσθαι Ιηβπϊαν ἄθχ νοι- 
σορίε]]ίεπ Ἐο]σε: ἆα[β βαἰο απβ- 
Ἠα]ίοῃπ Κὔδηπίθοη, ομπο νετ]αίσε 
Ζα Ψψεχάρη. --- βαλλομένοισιν αὐῖτα- 
Ἠ]ετῦ Υοη σφι. 
519. οὐ μὰν οὐδέ πθῖηπ ἨΒΙΧ- 
119, πΙολῦ οἵἹππια]. --- Ζπποῖζθβ 
Ἠειπ]εί, -- ΙΙ 860. 

619. Ὑβ]. Ι 6θδ. πέσσε Υεχ- 
ἆσας, πᾶμτὸ 1π βἰοα, ἨἉπσυ ἆθπι- 
βο]υθ ηΘΟἨ, ππΙθ κήδεα 6 617. 6809: 
Ζα 4 81. 

515. τριτογένεια ἀϊῑθ απα Ττ]{ου, 
οἴποπι Ῥδοίίβοπει α]άρίτοπι, σθ- 
Ῥοτεπο, πο 1 Κα]ζας οπρίαπάθη 
Β6ΐΠ βο]]. Ἐππο Μιίίετ ἄετ Αἴμοπο 
νητά πϊχσοπᾶβ Ὠ6ι Ἠοπιετ ετπᾶ]μηί: 
νο]. Ε 915. 880. 

616. ἐρχομένη Ῥατίο. Ῥνᾶβ. γοη 
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ἔνθ᾽ ᾽μαρυγκεῖδην «4ιώρεα μοῖρα πέδησεν᾿ 
χερµαδίω γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι 
κνήµην δεξιτερήν᾽ βάλε δὲ Θρηκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν, 
ΤΠείροος Ἰμβρασίδης. ὃς ἄρ᾽ 4ἰνόθεν εἰληλούθειν΄ 530 

ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα Λᾶας ἀναιδὴς 
ἄχρις ἀπηλοίησεν' ὁ δ᾽ ὕπτιος ἔν κονύῃσιν 

κάππεσεν ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας. 
Θυμὸν ἀποπνείων. ὃ δ᾽ ἐπέδραμεν. ὃς ῥ ἔβαλέν περ, 

Πείροος, οὗτα δὲ δουρὶ παρ ὀμφαλόν' ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 5556 
χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 
τὸν δὲ Θόας 4ἰτωλὸς ἀπεσσύμενον βάλε δουρὶ 
στέρνον ὑπὲρ μαξοῖο. πάγη ὃδ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκός. 

ἀγχίμολον δέ οἳ ἦλθε Θόας. ἐκ 
ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ἐξύ. 

δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 
590 

ως / / / 2, 2 , / τῷ ὃ γε γαστέρα τύψε µέσην., ἐκ δ αἴνυτο θυμµόν. 
τεύχεα δ᾽ οὖκ ἀπέδυσε' περίστησαν γαρ ἑταῖροι 
Θρήικες ἀκρόκομοι δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, 

4ες πΙεάειμο]θεη Ἡαπά]απς, πε 
ὅθι παῖὸ ἄεπι Ορίαΐν Ζεϊσῦ. --- ὅθι 
ἀπΏ]Ιηπ πο. Όιε Τᾶπσο ἀετ Ὁ]απια 
εοπεϊπῦ ἀἱο πταρτϊηρ]ομε Οπαπ{ῖ- 
{80 σα βεῖη. Ζπεῖνες Ἠεταϊεί,: νο]. 
Ν 229. 

61Τ. ἄιώρεα, εἴπει Ἐήνμτεγ ἀἆετ 
Ἐρείετ: Β 6395. -- μοῖρα πέδησε 
ἆαο Βοημίοκεα] απιευτιοκ{ο ἀᾱ.1. 
ϐ5 Πείς ΊἨππ πΙοπ6 ἄεπι Τοάε οπῖ- 
τίηπεηπ, Ζπ8ησ 1Ἠπ κβἰοἈ ἄεν (θ- 
{αἩτ απβζαβείσευ, ἀἱθ 1ππι ἄεπ Τοά 
Ῥτασβίε: νσ]. σ 156. Χ δ. 1995 ππᾶ 
Ζα Ε 618. 

618. χερμάδιον “αἵπ Βεεῖη ἄεπ ἆῑα 
Ἠαπᾶ ΊἈβεεη Ἰαηπ), Βοηπ]οαάςετ- 
ϱἴεῖῃ: νρ]. Ε 902. Π πὸδ. 

620. Πείροος: πα Β 844. -- Αἰνό- 
εν 438 ΑΘΠΟΡ, βεἶπεγ Ώθβιάθηἁ 8η 
ἀετ Μήπάαπς ἄθε Ἠεῦτον. 

651, ἀμφοτέρω τένοντε, ἄετ Ώπα], 
νγθῖ] τπαη βἶο] ἀῑε ῬεἨπεῃ Ραάγνγοίςθ 
νοτσαείε]]εη Ῥῆβεσίο. -- ὠἀναιδής 
ΒΟἨΦΤΙΙΟΒ, 86ο, πας αἴπη]ςηθτ 
Ῥε]εῦαπρ, πε Λ 698. Ν 199: σα 
4 126 υπᾶ Ε 598. 

692. ἄχρις αἱ Αάγετοίαπι 5 μιά 
Ποπ”, γδ]]1ᾳ. Ἐτ. ΒΙ. 68, 1, 
ὁ Ὀϊ κώππεσεν -- Ν δ48. ο αθ. 

698 -- Ν 549. ἑτάροισι Ἰοκα]ετ 
Ώαν ἆθτ Ῥπομίαπα: ης οἩ ἀθπ 6ς6- 
{άἨτίςση, πο ἐμοί µ 26ἵ ππᾶ ἄετ 
Ώαῖν ἵπ ΕθὈθίς[ουπισ]π ππῖο ι 994, 
4 89561. Ἐ8 Ιδ Ἠϊοτ ἆετ ἀθείας ἄθτ 
Ἠή]εεαεπεπάεπ. Ατ. Ώι, 46, 9, 4. 

ὅρ4, Φυμὸν ἀποπνείων τα κἄπ- 
πεσεν, π]θ Ν 664. Ἁτ. Ρι. 66, 15, 
2. --- πέρ ΣΥ Ἠοιγοτμοῦαπα΄ τοη 
ἔβαλεν “"6Ώθῃ Ε9οἴτοβῖθη παζζε0. 

596 -- ὤ 181. χύντο χαμαὶ χοΊά- 
δες, ΑΙΠθεταοη: πα Υ 418. --- τόν 
Ῥ]8 κάλυψεν: σα 461. 

59Π. Θόας Αἰτωλός: νο]. Β 688. --- 
ἀπεσσύμενον Ζα τόν 48 εχ πεςσ- 
α{ῆ τπιῇο) τοι ἆοτ Ἰθίομο ἄθς Τίο- 
168, ἴπι εσεηεαίσ 7π ἐπέδραμεν 
64, Τηοις ἴταξ 1Ἠπ γοη ἆθτ βαῖζθ 
Ίεν οἆει ρθει ἀῑο βοππ]{ου. 

628. πάγη Ὀϊ5 χαλκός, πο Υ 486. 
529. Ἐτείες Ἠεταῖευ  -- Π 820 

πηά βοηεί ἵπ ἆθετ 0ἀπβεεο. 
680. ἐρύσσατο δὲ ξίφος, Ναάϊαπη: 

ἴσᾳοσκςεῖηπ βοηποχθ”, πο 190, 
5 496. Ύ 384, Φ 116. Χ 906. Το; 
απο ὦ 900. Χ 867. 

551. τῷ Ὠεπιοπείτα ιν. 

698. ἀκρόκομοι ἆῑρ 5ολαῖζδε]- 
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” ο / »/ χο α ὼ λ 
οἵ ἓ µεγαν περ έοντα καὶ ἴφθιμον καὶ άγαυον 

ὥσαν ἀπὸ σφείων ὁ δὲ χασσάµενος πελεμίχθη. 
Ὁ 2 

ὡς τώ γ᾿ ἐν κονίῃσι παρ ἀλλήλοισι τετάσθην. 
5 ς λ » ς 1 » / 
ἡ τοι ὁ μὲν Θρηκῶν ο ὃδ' Επειῶν χαλκοχιτῶνων 
ς / η Δ η , κ 

ἠγεμόνες' πολλοὶ δὲ περικτείνοντο καὶ ἄλλοι. 
Εν 2 / ”/ 2 Δ 2 / ’ 

ἔνθα κεν ούὗκετι ἔργον ἄνηρ ὀνοσαιτο µετελθων., 

ὃς τις ἔτ᾽ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέι χαλκῶ 

δινεύοι κατὰ µέσσον., ἅγοι δέ  Παλλὰς ᾽4θήνη 
χειρὸς ἑλοῦσα. ἀτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν 
πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ ᾿4χαιῶν ἥματι κείνω 
πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τέταντο. 

ῬοεμαστίαἨν, πασ απ ἆοτ Βρίῦπο 
4ε5 Κορίεε Ῥε]μαατί, πα] βἶο ἀῑρ 
Ἠαατο ἀοτῦ ἵπ εἴποῃπ Κποίζεπ 7ι- 
βαπηπηθηΏαπάθη, πο 4ἱ6 Ῥπθγνθη 
(Ταοἵς, ἄοττι. 98): Ζα Β ὅ49. 

654 -- Ἐ 6356. Ῥο]γεγπάείοι ταῖί 
καί, ποάττο]Ὦ ἀῑο αἴππε]πεη Βερτίιῇα 
ἵπ Ίμτετ Βεάεπίππρ Ἰειποιρεποβεῃ 
πετάεπ, πο 68 ἆθτ αἀνετεαίῖνεη 
Βἐο]]απς σαπι Ἡαιρίνειτριτα επί- 
αρτίοΠί. 

ὔ9ῦ -- Ἐ 6256. Ν 148. χασσάµενος 
πελεμίχθη πατάς σαπι Ἡ ϱΙσἈθῃ 
ρεῦταςαί παπά ζατήςκσοβίοβ- 
863, ππεῖ] ἀἱρ Ἐεϊπάφ 1Ἠτο Τμ8ηή8ή 
ἵπ Β6ἶπεη Βολ]ῖ]ά ρορίο[β6η Ἰιαίθθη., 
γρ]. 4 675, τα Π 108. 

556. τετάσθην Ῥ]πβαρ{, ἆθξ ἄαπετη- 
ἀεπ Ζαβίαπάςε: Ίασεπ σορίτοςκϐτ, 
νηθ δ44. 

657. ὁ μὲν Θρημῶν, Ῥεϊτοοε: 619. 
-- ὁ δ᾽ Ἐπειῶν, Ώϊοτεε: 617. 

698. περικτείνοντο, νπο ΛΜ 2456. 
689. οὐμέτι π]ο{ πιθὮχ, γε 68 

{ῆπετ Ἠβίο ρεβεποεμαη Ἰδηπο. 
Ώετ Καπιρε 1εῦ ]εισί Ἰαβῖσοτ παπά 
Ῥ]πᾶρετ Ρεποτάεη, 3ἱ8 νοτμοχ. --- 
ὀνόσαιτο πηῖξ κέν Ῥοϊεπβα]ς ἆθτ 
γετραηρεη]αῖξ, πο Ν 191. 281. Ῥ 
399, 7α 4 39298. -- μµετελθών, αἶτπ 

5δῦ 

640 

νεταπβομααΠομεπάεν Ζαδαΐσ. [Αῃ- 
πανρ.] 

40. ἄβλητος υπροίτοβζοη) 
αα9 4ετ Ἐθτηθ, ἀνούτατος "ΠΏνΘΙ- 
νγαπά οί η ᾿Καλκαταρξ 

41. δινεύοι: ἀει Ορίαἄν Ῥνῆς. 
πεβειπ ἀεπι Ορύαν Αοτ. ἵπι Ηππρί- 
φαΐσο, γε ἀῑε Ἠαπά]απα 1π Ίητοπι 
γετ]απέ αα{ρο[α[εὺ νητά. -- πατὰ 
µέσσον αααίαπανιοτῦ, πο Ἡ 8. Ι 
87. Π2865. Έα8 Απσοβϊμγέο Κδππῖθ 
παν ἆπτοι οἵπ σὔ0]ίομεν απᾶοτ 
ΒΘΒΟΜΕΜΕΣ, ἆαμοχ 49 Γο]ρεπάθ Ἠΐπ- 
{ήηταηρ ἆθτ Α{λεπθ. --- ὤγοι δέ ἔ, 

ετραησ Ἱπ ἀἱο ἀσπιοπεβίνο 
ΚοπείτακήοἩ, ναι] ἀαπῦ ἀἱρ Εν 
δινεύοι ποὐποπᾶἰρο γοταιββείσαπᾳ 
βε]ρείάπαϊρ απβροςἡμτί ντα: τα 7 
480. σ 968. Ρ 3980. κι, Ρι, 60, 6, 
2. ΓΑπμαρ.] 

542, ἑλοῦσα ἀτάρ οἵη ἆπτο]ι 
ΠπεχραπκΏοἨ ππᾶ Οἄβαν τα οπί- 
βοεμα]άϊσεπάετ Ἠίαύαα. Ὑρ]. ι 88. 
-- βελέων Ῥὶβ ἐρωήν -- Ῥ 502. 

ὔ48δ. ἥματι πείνῳ οἈπο ἐν, Εν. 
Ρι.189 5.14. 

644. πρηνέες, πο Β 418, Π το, 
4ει ερεηβαΐ 7ᾳ ὕπτιορ, ἆρβ πιτ 
νοη αἴππε]πεη ροβαρί 16ὲ: Ζα 4 119. 



δ, ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 41 

1ΛΙΑΔΟΣ Ε, 

4ιοµμήδους ἀριστεία. 

ἔνθ᾽ αὐ Τυδεῖδη «{ιομήδεϊ Παλλὰς ᾽4θήνη 
. δῶκε μένος καὶ Δάρσος., ἵν ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν 

ζ 

᾽4ργείοισι γένοιτο ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο. 
δαῖέ οἳ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ. 
ἀστέρ᾽ ὀπωρινῶ ἐναλίγκιον, ὃς τε μάλιστα ὅ 
λαμπρὸν παμφαίνῃσι Λελουμένος ᾿Ωκεανοῖο. 

τοῖόν οἱ πὺρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤμων. 
ὥρσε δέ µιν κατὰ µέσσον., ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο. 

ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι «1άρης, ἀφνειὸς ἀμύμων, 
ἱρεὺς Ἡφαίστοιο" δύω δέ οἳ υἶέες στην, 10 

Β. 

Ῥοετ Τε] «Διομήδους ἀριστεία 
αποζα[δίο Ἱπ Ἀ]ιερδῦετ Ζει ἆεπ {ἄπί- 
ἔεηπ παπά 5εοἩείεη (.θεαησ ἄει Πῖα8 
(Ἠετοᾶ. Ἡ 116). Ῥίρκο ἀριστεία 
αΌετ 166 νοτρετείθεί ἀπτοἩ ἀῑο Ῥε- 
ἀεπίβαπιε Ἠετνοτπεραπρ ἆθβ Πἱο- 
πηθᾶεβ απι Βομ]αίς ἆοτ Ερίρο]θβῖθ 
4 419 Β., ἀῑρδ νοη ΑσαπΙΘΠΙΠΟΠ 
ᾱ 3π0 8. απσεργεΙ{ε]ζο Ηε]ἀεπστὸ[δε 
ἄεβεε]ρεη 5ο]] Ἠϊετ ἀπτοῖ σ]ᾶππεπᾶς 
ΤἘπαϊεπ Ῥοεπᾶ]λτό γγετᾶρη. 

Υ. 1--94. Πεϊάεπί]αίενι ὧεδ 14νι- 
οεγιοωπιάείεχι Ι)ίοπιεᾷες. 

1. ἔνφ᾽ αὖ ἃπ ἩϊππΙθᾶθτατη, 
ππηπηθηχ ἄασεσεν, επ{μᾶ]{ αἷς Ἐου- 
τηθ] ἆεε Εοτίκομτιδζε Ζασ]εῖο]ι 6ἴπθη 
6ερεπεαῖσ ταπι τοτπετσεπεπάεη, 
φῖθ, Ε 4ΠΙ. Μ 182. Π ΑπΤ. 608. 
γρ]. ἔνθ᾽ αὖτε Ἐ δ41. 7 984. Ῥ 
944. 288 απᾶ σα β 885. --᾽Αθήνη, 
4ἱ6 Απτεσετῖη ἄετ Ατσείει: 4 4989. 
Ἐποπιθάες σελῦτο σα 1πτοη Τ1ες- 
Ίπσεη. [Απβατρ.] 

Φ. ἔκδηλος: υβ]. ἐκπαιφώσσειν Ε 
805 απᾶ Ζα Β 485. 

8. γένοιτο ἰδέ, εἵπ εἴαρι]ει Ἠταίας. 
2πεῖζες Ἡεπα]οί. ες 515 ν 40». 

4. δαῖέ οἳ 516 η {{]απαπιζθ 1ητη, 
Ἠθ[α αα{]επολίεη, ἰταπβῖδν πγῖθ Ι 911: 

Σ 9206. 251. η Τ. -- ἀκάματον »ἵα- 
Ῥϊ]ες Βοαϊποτύ. Ὑρ]. Ὑετςσ. Αεπ. Χ 
2Τ0 8. 

6. ἀστέρ᾽ ὀπωρινῶ, ἄεπι Σείριος 
οᾶει Ἠππαρείετη: νο]. Χ 26. --- ὕς 
τε τς Κοπ]απκάν - ἵπαπη 6τ) 
(8ο ο ετ): νε]. τ 109 Ἡ, 

6. Ὠκεανοῖο, ρατΊνοι (επεῦῖν 
π8Ο Απα]οσίθ ἀετ Ύετρα ἀ4εΒ Απ- 
ἴεΙ]ς. 

τ. Ζψεῖθε Ἠεπι]κίομ. -- Ῥ 306. 
κ 962. ὤμων ταῖξ Βεζασ απέ ἀσπίδος 
4. Ὑσι. Ο 125. 

8 --- Π 9856. ὅθι Ὦϊβ κλονέοντο πο 
α1ἲθ απι σαΠλ]τοιοβείεηπ β6δἶἱσ]Ὦ 
ἑππιπιθ]ζοπ, πο ἀα5 στὂ[εύο (69- 
ἀτᾶπσο πατ: το]. 95. 4 148. 0448. 
ᾧ 698. 4 805. Γ 

9. Ὑσι. Κ 8514. ' ήν δέ τις, εἴπ 
ΕονγΌἩπ]Ισολετ ερίδοπετ Απίαης. --- 
ἁμύμων: ζα 4 89. 

10. Ἡφαίστοιο, ἄθβεεπ Ψετεμταπς 
Ἱπ Ττοῖα απβ ππεοτετ Βί6]]ε εγβίοΒῖ- 
ο] νιτά, νεο] ος ἄεπ Έτοθγη 
{οιηάφε]ισ σερεπᾶρετ βίαπᾶ (Ο 414. 
Υ. 86. Τὸ. ὢ 580Π) σεταάο πῖθ 
Αίλαεπο, ἀῑα ερεπ{α]18 ἵπ Ἠ1ο8 τετεΏτύ 
Ψυτᾷε (2 88. 365. 291). γρ]. τα 
4 598. --- ἤστην παν Ἠ]ετ πι Ότο], 
βοπεῦ ἤὈέτα]] ἦσαν αποὮ π8ο] δύω 
4 998. 
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Φηγεὺς Ἰδαῖός τε, μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης: 
τώ οἳ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην. 
τὼ μὲν ἀφ᾿ ἵπποιιν., ὁ δ᾽ ἀπὸ χθονὸς ὤρνυτο πεξές. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 
Φηγεύς ῥα πρότερος προῖει δολιχόσκιον ἔγχος᾽ 16 
Τυδεῖδεω ὃδ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ) ἀκωκὴ 
ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔβαλ᾽ αὐτόν. ὃ ὃδ᾽ ὕστερος ὤρνυτο χαλκῷ 
Τυδεῖδης' τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, 
ἆλλ᾽ ἔβαλε στῆθος µεταμάξιον., ὧσε δ᾽ ἀφ 2ος ιππῶν. 
Ἰδαῖος δ᾽ ἀπόρουσε Λιπὼν περικαλλέα δίφρον. 90 
οὐδ᾽ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο΄ 
οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε κῆρα µέλαιναν. 
ἀλλ᾽ Μφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας. 
ὥς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη. 
ἵππους δ᾽ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 2ὔ 

δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
Τρῶες δὲ µεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε «4άρητος 
τὸν μὲν ἀλευάμενον. τὸν δὲ κτάµενον παρ᾽ ὄχεσφιν. 

11. μάχης Ὀϊβ πώσης: τα Β 828. 
19. οἵ, ἀεπι Ώιοπιθάθβ. --- ἀπο- 

κρινθέντε “αΏπσεβοπά4οχῇ γοη 4εῃ 
Πῦτίρεπ Ίτοθτη: βἶε αὐϊγπιίοη της 
1ητθπα Ύγαροπ απβ ἆθτ Πήπῖο Ἠθγογ. 

15. ἀφ᾽ ἵπποιιν: Ζα 4 906. Ῥιε 
ΌὈ]απια ἆεΒ Ώπα] 18ἱ γετ]ᾶησετί, γγῖθ 
622. Ν 511. Π 500. Τ 8996. ζ19.219. 
--- ἀπὸ χθονὸς ὤρνυτο: να]. 4 419. 
[Αππαηρ. ] 

14. Υρι. σα Τ' 15. 
15. πρότερος Ίπι Ἡ οτἉ]επῖς ζα Ὠ]ο- 

πιθᾶθε: 17. --- δολιχόσκιον: σα ΙΓ 946. 
16---18 Ξ- Π 4Τ8--4850, 
1Τ. αὐτόν “1Ἠπ βε])αί”, 

Εεηβαίᾳ Ζα ὤμον. 
18. οὐχ ἅλιον: Ζα ἆ 498. 
19. µεταμάζιον, Αά]εκίϊν Ζα στῆ- 

ος: Ζη]βοπεη ἆθπ Ἠαχ76Ἠ, νρ]. 
Ἡ 961, τα 4 480. -- ὧσε, ἆπτο] 

1 (6- 

4ἱο ἄαπα]έ ος Ἠγατίεε. Ὑς]. 4145. 
950. [Απβαπρ.] 

90. ἀπόρουσε Λιπών 8βρταπρ 
Ἠεταῦ, Ιπάθτι 6Υ τοατ]1οίς, γῖθ 
{ 35, νε]. 1 194. [Αημαπρ.] 

91. οὐδ᾽ ἔτλη ἆοο] πΙ1οΠΒῖ σθ- 
πΒΏὮ 6ἵΓ 686 ἤρεγ 816, Υ8Β ΤΙΒΗ 
πηΏ(θχγ βο]οποῃ Τοτλβ] άρον ἨπἉτίο 

θχψαχίεη βο]οπ, ται. Ἐ 291 Π. -- 
περιβήναι 7 ἐχοέθα αππα ᾱ. 1, σαπι 
Βο]αίσ οἰπσαίτείοα βᾶχ, πα ἆθπ 
Ἐτιάεγ ϱεσεπ Βοεταιραπρ ἆετ ἨΓα Πε 
παπά Ἐπίεμταπς σα βολΏίσει. --- 
πτάμενος Ῥατίο. Ῥοχέ. Ῥαβ8. πταῖῦ 
αΏσοεγοτίεπετ ΒεάαπρΗκαῖοη απᾶ σι- 
χοκρεζορεπεπι Αοοθεπό, τοῦ: σα 
ᾱ 11, 

22. οὐδὲ γὰρ οὐδέ πθςπθ θ6ηΏΊπι 
πηθ 1Ρρ86 απ]άσπι: Ζα Β πθ8. Ὠϊθβο 
οῬ]ε]κΏῖν νοπι Ρίομίετ πᾳεβερεπο Ῥθ- 
στὔπάππο {ῆχ βεϊῖπο Ἐ]ποβέ, πγε]οῃο 
ἀἱο στοίδο (ε{αἩτ Πογγοχ]ιονό, 19 
Ζαρ]είοι 4ἱε Εχπᾶσαπρ, 4ἱε Τά8108 
Ῥοβάπιπαῦ, 

95. ἀλλώ Ίπι Βϊηπθ νο εἶ µή. --- 
΄Ἴφαιστος, παῖ] Ώαχθβ ἆετ Ὑαΐετ 
495 ]ά8ος β6ῖη Επεβίτ πχ: 7α 10. 

24. ὡς δὴ µή πο δο]ίοεί: σα 4 
110. --- οἳ 1ηπα, ἀἄαεπι ἨερμἉβίορ, 
οὐμίεολετ ΠαΏν. 

26 -- ᾧ 83. πατάγειν ἨΙπαῦ- 
{Πητοη, νγοῖ] ἀῑο Βομίβε απ ἄετ πῖθ- 
ἀτῖσετ ᾿σο]ερθπθι Μεετορκήείθ. 

2. Ὑβι, Ζα 4 450. 
98. µτάµενον πι παρ ὄχεσφιν 

ρτάσπαπ{ γετραπάεη: "{οῦ Ἰ1ερεῃ 
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πᾶσιν ὀρίνθη θυμός ἀτὰρ γλαυκῶπις ἀθήνη 
χειρὸς ἑλοῦσ) ἐπέεσσι προσηύδα 8οῦρον ἄρηα᾽ 80 
»ρες, ἄρες βροτολοιγέ, µιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 

οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ ᾿ἀχαιοὺς 
µάρνασθ᾽., ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κὔῦδος ὀρέξῃ; 
νῶι δὲ χαξώµεσθα. «4ιὸς δ᾽ ἀλεώμεθα μῆνιν.΄ 

ὧς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε δοῦρον άρπα. η] 
τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ᾽ ἠιόεντι Σκαμάνδρω., 
Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν «{αναοί' ἕλε δ᾽ ἄνδρα ἕκαστος 
ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων 
ἀρχὸν ἁλιζώνων, Ὁδίον µέγαν., ἔκβαλε δίφρου᾿ 
πρώτω γὰρ στρεφθέντι μεταφρένω ἐν δόρυ πῆξεν Ἱ 40 
ὤμων µεσσηγύς. διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 
[δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῶ.] 

πθρεαπ ἆθτι Ίασαπ᾽, εἷο Ὠϊοπιεᾶοθς 
4επ Ἠ/ασεη περ(ϊητίο. 

99. Ἠτείος Ἠσιηϊεῦ. -- Π 280. Σ 
9089. ὀρίνθη πατᾶς ετεομἁ{οτῦ, 
Ἀ8 Ἐ πτοβίῦ ππᾶά Βοεἰᾶτσατρ. --- τά 
ητὲ.: ἆῑε παπ σοβοµ]]άετίο Ἐπίθίεν- 
ης ἄθε Άπος ἆπτοι Γρετγεάπης 
180 εἶπο Κτιεσε]κί ἄετ Αίπεπο τα 
6παπείεη 1πτεοε ἸΠορῃῆπσε Πϊοπιθάθβ, 
πε]οῖιε ΓτείΠοα πΒοὮ ἆθτ νοη Ὠϊο- 
πηεᾶθες Ῥετεῖο οισίε]θεη τκαπο 
(21-29) πῖοπῦ νο] πιονιετῦ ἰ6έ, 

81 --- 455. Ἶρες πας γετ]ᾶπρετύεχ 
Απίαπσαεῖ]οθο πθΏεηπ ᾿άρες: ἆἀῑεΒ 
Ῥομππαπκαοη ἄετ Οπαπαζᾶς 156 νοη 
Κοπιῖεομεντ Ἰπκυηςσ, ο Ἰπεάετ- 
Ἠο]απσ ἀετ Απτεάε αὖεν παῖς ἆθιι 
γουγατ{βνο]]εη Ῥεπγοτί βροτολοιγέ 
16{ Ἀπη]ςΗ, γε μῆτερ ἐμή, δύσμητερ 
φϕ 9Τ. Βοποὲ Επάοε εἶο] πΙταεπάς 
Ῥ6ι Ἠοπιεγ ἀ4πβκε]ρε Ὑψοτῦ ἵπ ἀετ- 
5ε]ρεη Ἐοτπα 2Υγεῖπιαὶ ἵπ πηπηΙ{ζε]- 
Ῥατες Απζοιηαπάετίο]σα. --- τειχεσι- 
πλήτης (ποη Ἡ. πε) Μααθτη- 
ἰτοίίενχ, Μαποετηβῆττηςτ, --- Ζατ 
πβοΏβεπάεπ βΙ]ρεησαἩ] ἆαι Ἰοτίο 
τρι. Γ 183. οΑπμαπρ.] 

8. οὖν ἂν δή: πο]]επ πῖν 
4επη πΙς] 6, Έτασο πι Θίηππθ 6ἴπεχ 
ηπο]ιά τῇ οἷκ]1οἶιοιι Αποτάετιηπσ -- 
1α[ς ππς5 ἆ4οοἩἨ (σπα 1 59. ξ στ, 
4αμετ ἴτα Λπεϊθη εᾶο 94 ϱε- 
ταάεσα ἀοτ Κοπ]απ]ήν ἄοτ Ααῑου- 
4εταπο απ ἀῑρ Βύε]]ε ασε, 

8δ. ὀρέξη Κοπ]. ἵπ {αὔπτίβδομθπι 
ΒΙΠΤΘ. 

94. ἄιός Ὦϊ5 μῆνιν. Μι ἀϊθρετ 
Ῥοβοτσπίᾳ 1εῦ ϱ5 ἆετ Αἴπεπο π]ομί 
Ἐτηςίο, ἆα ζεις ἄῑο ΤοιΙΠ8Ώπιθ πι 
Καπιρίο ποσ]Ἀ πΙομί τετροίεηπ Παῦ; 
ἀεπποοσὴ 1ὰ{5ῦ 51ο Ατες ἄρετίσ]ρο[η, 

56. Ἑνείες Ἠεπιςί. - Σ 989. 
Αίπαπο 160 128 πάει Ῥ6ὶ Ὦϊο- 
πΠΕᾷΘΒ, Απθβ ατε]{ῦ ετεῦ 461 νπεάθτ 
ἵη ἄεπ Καπιρί εἶπ. --- «Πιόεις, απβ8 
ἠιονόεις 5υηκορ]οτέ γοη ἠιών, πο} - 
π{ετ]ᾳ: νο]. αἰπὰ ῥέεθρα Φ ο, 
ὄχθαι 4 499. ὢ 10, πρηµνοί 96, 
ὑφηλὴν βάλεν ὄχθην ὦ 1ΤΙ. Άτος 
10 παη πας] 966 ἵσατ Ιήπκεη ἆθτ 
Βε]]ας]ζ’, ἀἱο πῖςοπεηπ ἄεπι ὈΚκα- 
τημπάτος απ ΒΙχποοίς γγὔξοῦ. 

8τ. Τρῶας δ᾽ ἔχλιναν ετδοπεῖηί 
παΟἩ ἆἄεπι Ζαεαπιπιεπμαηρο αἱβ η- 
πηἸ[ζε]ρατα τκαπσ τοη Ατοες᾽ Βπί- 
ἔετηπης, νβ]. αΌετ 21-39. 

89. Ὁδίον: τα Β 8566. 
40. 'Ύσ]. Θ 958. 4 44Π. πρώτῳ 

ριᾶδ καν Ζπ στρεφθέντι, ἄεπι 
Οάΐο8. --- ἐν δὲ αἱ ΑπαβίτορΏο πό 
µεταφρένω Τα νεγρ]πᾶεη, ψῖθ 6 95. 
968. 4 4άπ. Ο 660. Χ 9988. πῆῄξε 
εΐς παῖῦ ἐν. 

41 -- Θ 9ὔ9. 4 448. χ 9δ. στή- 
Θεσφιν --- ἄαεπθβν. ᾖἔλασσεν Οἵ- 
1εξέ: δόρυ. 

4», Ὑσ]. τα 4 504. 
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Ἰδομενεὺς δ᾽ ἄρα Φαΐστον ἐνήρατο, Μάῄονος υἱὸν 
Βώρου. ὃς ἐκ Τάρνης ἐριβώλακος εἰληλούθειν' 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεὶ μακρῷ 
νύξ’ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὤμον' 
2” δν Δ ΕΥ Δ ᾱ , Ὡς 
ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων., στυγερος ὃ ἄρα µιν σκότος εἶλεν. 

λ ο ρε 5 ..γ / : 
τον μὲν ἄρ᾽ Ίδομενηος έσυλευον ὣεράποντες 

υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον, αἵμονα θήρης, 
᾽άτρεΐδης Μενέλαος ἔλ᾽ ἔγχεῖ ὀξυόεντι, 
ἐσθλὸν θηρητῆρα" δίδαξε γὰρ ᾿άρτεμις αὐτὴ 
βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη. 
ἀλλ᾽ οὔ οἳ τότε γε χραῖσμ᾽ "ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 
οὐδὲ ἑκηβολίαι, ᾖδιν τὸ πρίν γ᾿ ἐκέκαστο᾽ 
ἀλλά µιν ᾽ἄτρεΐδης., δουρικλειτὸς Μενέλαος, 
πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα µετάφρενον οὕτασε δουρὶ 
[ὤμων µεσσηγύς. διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν.] 
ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Ἰήηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, Τέκτονος υἱὸν 
᾽άρμονίδεω., ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 

9 

43. ὃδ᾽ ἄρα παη 8Ρ6χ, 88 απ 
πρῶτος (58) ΖατΏςκγγεῖεῦ. --- Φαΐστος 
ππᾶ αοῖη Ὑαΐθτ Βῶρος 8ἶπᾶ πχ 8118 
ἀΐθβοχ Βίε]]ο Ῥοαππί. -- Ἰήήονος: 
Ζα Β 8964. 

44. Ὁρ]. Ῥ 5560. ὃς αι! Φαΐῖστον: 
τα 60. -- Ἰάρνη, πι Τπιοῖαςβ 1η 
141εΠ, ἀαξ ερᾶθετο Βατάςς. 

46--- Π 845. ἐπιβησόμενος Ρατ. 
Επί. πι Βοστ]{  ζα Ῥοβίθίρεη, 
νρ]. ᾧὪ 9τ9. Ῥλᾶρίον νας {τηε 
νοη Αβθἴπεπι ΕΠΙΘΡΑΠΑΡΕΠ ΊἨεταῦ- 
ᾳοβΏθσεηπ παπά Ἰαΐθο Ζα Επί ρο- 
Κἄταρίῦ, ]εσόο πο]]ίο ϱς ααῖ ἆθπι 
Ὕ[αρεη Π16επεῃ. 

4Ί. στυγερός Ὦϊ8 εἶλεν, πε Ν 619. 
11 60Τ: Ζα 4 461. 

48. θεράποντες ἀἱε ἄα[Ἀητίετ, 
Κπαρρεῃ. 

49. Στρόφιος ππᾶ Σκαμάνδριος 
ἶπά π]ολξ πγοῖζετ Ῥεκαπηί. --- αἵμων 
Καπάῖςσ, ετΓαΏτθηῃ. 

60. ὀξυόεις βοπατ{ερ]σῖς, 
εοΏπεια1ρ. 

51. δίδαξε Οϊδ αὐτή. ἆεᾶο απβ- 
ροσεϊομπείο Εετρκεῖυ ριῦ αἱ απ- 
τα(με]Όατε (αὐτή) ἄαρε ἆετ αδῦτον. 

69. ἄγρια πάντα "α]]1ες 1143, 

40 

50 

56 

60 

ΒΥΙΙερΏΙβοἩ: 7Ζα Έ 60. τώτε ἄοιν- 
σ]ε1ολθῃ. --- οὔρεσιν Ίοκα]ετ Ὠαῦ. 

69. χραῖΐσμε Ἠα1Ε, 806ἴβ ἵη πθσα- 
Ἀνει Βάΐσαπ. --- ἰοχέαιρα (ἐός απᾶ 
χέω), ἄἱο Ῥίειαπβεολάθίοπάο, ἆῑο 
Ῥ{οει]δοπ στη. 

4. ἑπηβολίι {ετηυτο[[οπᾶο 
ΒοἸᾶββθ. -- ᾖσιν Ἐδππίο 8ποῦ 
τῇσιν Ἰααΐεπ, σε κ 219. 1 158. 
Ἡ 158. -- τὸ πρίν γε ᾽ἆαθπια]ρ” 
νοΤΗΘΣΥ, ψΙο Ν 106. Π 908, βοπβῦ 
ομπο γέ. 

66 --- Ύ 402. πρόσθεν ἔθεν νοχ 
1Ἠπι βο]Όςί Ἰοχ, πο 80. ἔθεν 18ῦ 
ογζποίοπ]θτί Ὀ6Ι οι Ῥτάροβϊοπ. Κτ, 
Ὄ ο τν 

69. Τέπτονος ἘΙσεππαπθ, ὪΟΥΟΠ 
ας Ῥαϊτοπγπαίοσπι 8 114 Τεπτονί- 
δης: ἀϊεδετ Ναππθ, πε ἄθτ ἆθρ ἄτοίε- 
ΥΆΤ6ΥΑ Ἅρμων ἆετ 'Εᾶροι” πεΙβοη 
απ{ ἀῑα ἵπ ἆαπι ἄ6βομ]εοΏέ εἶοῖι Γοτή- 
Ῥρβαπγεπᾶο Κιπα{ετρκείξ: νρ]. ἀεπ 
Ναπιεη ἆθ5 Ῥᾶπσοτη Φήμιος Τερ- 
πιάδης χ 980. [Αηπαπρ.] 

60. ὅς Ῥεσϊε]ῦ 51οἩ αα{ ἀῑο Ἡαταρί- 
Ῥθτβοῦ Φέρεκλον: νβ]. 44. ππ απᾶᾷ 
τα Β 819. -- δαίδαλα πάντα "α]]θ 

--- 
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τεύχειν' ἔξοχα γάρ µιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾽ἀθήνη" 

ὃς καὶ ᾽4λεξάνδρω τεκτήνατο νῆας ἐίσας 
ἀρχεκάκους. αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο 

.” 2 2 ” Ρ] 9 2” ” » / ”/ 

οἵ τ᾽ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔ τι θεῶν ἐκ Βέσφατα δη. 
τὸν μὲν ἸΜηριόνης, ὅτε δη κατέµαρπτε διώκων, 6ὅ 
βεβλήκει γλουτὸν κάτα δεξιόν' ἡ δὲ διαπρὸ 
ἀντικρὺς κατὰ κύστιν ὑπ᾿ ὀστέον ἤλυθ) ἀκωκήη. 
γνὶξ δ᾽ ἔριπ)᾽ οἰμώξας, Δάνατος δέ µιν ἀμφεκάλυψεν. 

Πήδαιον δ᾽ ἄρ) ἔπεφνε Μέγης. Αντήνορος υἱόν, 
ο ς / Δ ” [ή 2 2 ων ΄ 

ὃς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα ὃ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανώ, πο 
ἶσα φίλοισι τέκεσσι., χαριζομένη πόσεϊ ὢ. 
τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρικΛλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθωὼν 
βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέι δουρί: 
3 Δ 2 ο κα. 2 / ς Δ ά / / 

άντικρυς δ΄ άν ὀδόντας ὑπὸ γλὠσσαν τάµε χαλκός. 

ἤριπε ὃ᾽ ἐν κονίῃς. Ψυχρὸν ὃδ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. τὃ 

Κππεῦπεικε”, ϱγΙερθίβοα: σα 4 6, 
τπτ: α]]οτ]εΙ, α1]ο πιὂσ]ΙιοΏςθῃ. 

61. θήνη, αἷς ΤεἸντετῖη ππᾶ Του- 
εὐθηετίηπ Ίεᾶετ Κππεζετασκαῖζ: νσ]. 
1 990. β 116. ζ 398. υ τὸ, Ὁ 498. 

62. ὃς ππγεῖζετ Πε]αανραία, ααΐ Φέ- 
ρεκΊον 69 ῬεποσεΠ, σιερί {ᾷτ ἆῑδ ἴπ 
ἀεπι ετβίεηπ Ῥεζεϊολπεῖίε α]]ρεπιεῖπε 
Ἐμσεπεσμαξῦ εἴπεη Ῥεβοπάθτεηυ ΕΙ- 
πεῖς, απ{ πε]οῖες σεἀαπκεπγτετ]Β]{- 
πῖς καί ἨΠηνγεϊςε: σα 4 249. --- ἐίδας 
οῬεηπιᾶ[εῖσα, Ῥεβίεπῦ 51ο] αἩξ ἀῑε 
Ὀγτηπιεϊτιε παπά ἆάδ Εὔεπτιαίς πα 
Ῥατ. 

68. ἀρχεκάκους, ερεχερεΒϊβεὮ εχ- 
Ἰαζετί ἀπτο] ἄεπ {οἰσεπάεπ Ἠε]αΙν- 
βαΐᾳ, 4ἱθ Απίᾶπσετ ἆθες Όπ]οι]ς, 
αἰππ]οὮ Ῥε]ορί σεάασολῦ, αΏετ 6] 
Ἠετοά. Ὑ 97 αὗται δὲ αἱ νέες ἀρχὴ 
πακῶν ἐγένοντο Ἔλλησί τε καὶ βαρ- 
βάροισι. Ὑβ]. Ὑετα. Δοπ. ΙΥ 169.. 

64. οἵ τ᾽ αὐτῷ ππὰ Εᾷτ 1Ἠπ 
ϱο1 ρα, Εῆτ Ῥποτεκ]οβ. Απάθτο οὗ 
τ᾽ αὐτῷ. -- θεῶν ἐκ πα Δέσφατα 
τάα8 τοπ ἆεπ ἀδίνετη γοετᾶπρίο”, 
ἀ4ἷε αὐ{ετερτᾶστα, πε]οπε Ότπ- 
Ἠθι] γετκπάείαεπ, πγεηη Ῥατίς ας 
Ετιδεπεπ]απὰ εἶσῖι αἵπ ΊΓαιρ Ἰο]ο: 
σα 4 454. ἕ 12. 

66. κατέµαρπτε, πᾶπα]ςὮ μέν ππῖθ 
1 5698, Ἱππρετ{ίεκό "Ίτη Ἐππ]Πο]εη Ὦθ- 
5τιἤεη γγατ᾽, 5ο ἀαίβ εν ἆθπ ΤιαΠσεή- 
υπιτέ ταῖς Ἐτίο]ςσ απηνγοπάεπ Ἰοηπίθ. 

-- διώκων, ποαῖ] Ἐμετεκ]ος πα ἆεπ 
απάθτη Ύτοετη ΒοῇἩ: 9τ. 

66. σι. Ν 661. βεβλήκει: πα 4 
499. ---πάτα απαεἰτορΠΙετέ, ππεῖ] ἆαβ 
Ἄοπιεη αἱβ ει Ἡααρίρεστιϊ τοτατβ- 
σθηί, πο Ν 6561. ϱ 204: σα Β 8τπ. 
-ᾗ δέ: σα 4 509. -- διαπρό 'σαησ 
ἨιπάιτοὮ” 180 εἴπ βε]ραίῶπαίρες 
Αάτοτρίαπι σα ἤλυθε, πὶίο Η 200. 
Μ 404: να]. Ῥ 395. Ύ 916. ὅ 164. 

6τ -- Ν 6592. ἀντικρύς πῖζ κατά: 
πα ΙΓ’ 869. -- κατὰ κύστιν 1π ἆθτ 
ῬΏ]αβο Ἠ]π. -- ὑπ ὀστέον 'απΐετ 
ἀθπι Κποσπεη Ἠ1π”. 

608--Υ 417. γνυξ δ᾽ ἔριπε: τα 909. 
69. Μέγης: τα Β 627. 
το. πύκα 5οτρ{ᾶ]{1ᾳ. --- Θεανώ 

σαχ θἶπο Τουμίετ θε {πταίβοπεῃ 
Κὐπίσς Ἐίββεορ ππά αποη Ετιθρυετίη 
ἀθτ Αίοπε: Ζ 9988, 4 954. Ῥϊο 
ΤἨτακετ αἰαπάενπ τς ἀεπ ΤΈτοετη 
Ιη θΏσεπι Βὔϊπάπ]ς. 

τὸ. Ὑρι. 4 8996. 5 446. 
Τ8. κεφαλῆς ρατα[νετ επείῖν 

Ζπ ἐνίον, 4εβεεπ Ίµαβε ἀαάιτο] Ὄθ- 
βπιπαΐς ντ. --- κατα ἠνίον (ἀϊρατῃ- 
τη]θτΏ) 1π5 ἀαδηΏηΙοζ. 

τα. ἄν) ὀδόντας ἀπτοὮἈ ἀῑο 
Ζ8Ἠπο Ἠϊπάτπτολ (αμτεπᾶ). --- 
ὑπό Αάνοατρίαπα: πη{εη, πποτηα]ὸ. 

τὅ6. Ἐτείες Ἠεπιϊῖεῦ, -- 4 π4δ. Χ 
380. φυχρόν ἆαβ Κα]ΐα, 15 ε5ατ- 
ΚαβΙβΟἩ σοβασῦ ἴτι εσεηβαίσ 7ατ 
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Εὐρύπυλος δ᾽ Ἐνυαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον. 
υἱὸν ὑπερθύμου «4{ολοπίονος, ὃς ῥα Σκαμάνδρου 
ἀρητὴρ ἐτέτυκτο, θεὸς δ᾽ ὣς τίετο δήµω. 

3 Ἶ ” 2 ζν. 2 , 2 λ ϱ/ 
τον μὲν αρ Είρυπυλος. Βυαίμονος ἀγλαος υἱος, 

πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὤμον. 80 
φασγάνῳ ἀίξας., ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν. 
αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίω πέσε᾽ τὸν δὲ κατ᾽ ὅσσε 
” / / λ πω . ἔλλαβε πορφύρεος Δάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

ὡς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην΄' 
Τυδεῖδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης., ποτέροισι µετείη. 86 
24 Δ ’ ς ’ 5 ας 2 ὰς 
ἠὲ µετα Τρωεσσιν οµιλεοι ἡ µετ 4χαιοῖς. 

” 3 ο] , . / 2 Δ 

Όννε γαρ να ποδίον ποταμῶ πληθοντι ἔοικῶς 
΄ ο 3 ’ 

χειμάρρω., ὃς τ᾽ ὤκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας᾽ 

τὸν δ᾽ οὔτ ἄρ τε γέφυραι ἐερμέναι ἰσχανόωσιν. 

Ἡγάχπιο ἀθξ πιεηβοβ]ο]ει Κὂχρειβ. 
Ῥθαοπίο ἀῑο ΑΏνγεομβεε]απσ ἵπ ἆοτ 
Ρατείε]Ίπης 4». 41. 68. 68. 

Τ6. Εὐρύπυλος: Ζα Β π9θ. 
ΤΊ. ὅς, αξ ̓  Ύψήνορα Ῥεζᾶρ]ϊο]: 

Ζα 60. -- Σκαμάνδρου: ἀ1θβοτ πυάτάθ 
σὔῦ]οἩ νετε]τέ, πιαη ορίοτίθο 1Ἠτα 
Φά6τθ απᾶ Ῥ[ετάο: ᾧ 151 Ε 

8. Ὑαι. ΙΙ 605. Θεός 9 δή- 
µω Ῥεπεϊοππεῦ εἴπεηῃ Ῥοτεῦπ]Ιο]ιθη 
γουισαρ. 

Τ9. τον μὲν ἄρα ἀϊθβεπ α19ο, 
ἀ4επ εΌεηπ σοβολΙ]άστίεῃ, πνοπιξ 7Ζ1- 
ΡΙεἰοἩ π8οῃ ἆεπ Πε]αναἈίσεη ἆῑο 
Ὑμοτίθ τοῦ Τ6 π]εάετ απ{σεΠπΟΤΠΙΤΙΘΗ. 
ψθτάθη, σε 424. 

80. ἐλαύνειν, ταῖς ἀορρε]ζετα Αο- 
οπβαΏν, 4ες 6αππει απὰ ἀες Τ6[ες, 
νιο Ν 676, εἰοὮῦ πατ Ῥαι Ὑδυναή- 
ἄππρεηπ απβ ἄει Νᾶμε, πο βάλλειν 
Ῥεῖπα Καπορίο απβ ᾶος Εετπθ. 

81. φασγάνῳ͵ ἀῑξας, πῖο Κ 4ὔ6. 
χ 986. -- ἀπὸ ὃδ᾽ ἔξεσε ἹΠϊεῦὮ 
σ]αῦίῦ αἩὉ. 

82. πεδίῳ πα Ῥοάεη, Τμοκαῖῖν 
ᾷθς Ζ1ε]ς: νρ]. Ν 6τ8. -- κατά τα 
ἔλλαβε. 

88 -- Π 8984. Υ 4ΤΤ. πορφύρεος 
ἆθτ άππηχκ]ο, π1θ μέλας µ 92: νρ. 
4 461 τὸν δὲ σκότος ὥσσε κάλυψε, 
1 950 ΦΔανάτου δὲ μέλαν νέφος 
ἀμφεκώλυψεν. --- μοῖρα κραταιή 
4αβ βἴατκε ΥετηᾶησηΙβ, ῄππο- 
ἀπατο]Ὦ ἴππι ἀει Τοὰ απνοετταείά]1ο] 

ψαχ, κραταιη ἵπ Ῥεσζασ απξ 86ἶΠθ 
Ἠεντασλαξί ἄραι αἱ]ο Βήοτρ]Ισο]ο. 

84 -- 621. πονέοντο ΝΨΥΘἨ ἵπ 
Κτιοσρατρο1έ, πῖο 4 95Τ4. Η 445. 

86. Τυδεῖδην 18ῦ αἱβ Ου/εκί 8Ἡ- 
Μοϊρίθτό: Ζα Β 409. --- οὖν ἂν γνοίης 
Ῥοίοπία]]ς ἆθτ Ψετσαπσεη]μαϊῦ: τα 
ΙΙ 992. 6 955. Κτ. Ῥι. 6ἱ, ὃ Αππι, 
-- ποτέροισι ππΐ6ν νΘΙοἈθΘη νοη 
Ῥοιάσθητ, πῦ πασμ{ο]σεπάοτ Ετ]κ]ᾶ- 
τάης. Κτ. Τἱ, 66, 1, 4. 

87. Ἱπ ἆθπι ἑο]μοπάθα γετρ]είο] 
αἶπά Ὀτρεασλο ππά ἸἨίτκαπα, εν 
απηδὐἈχπιοπᾶο ΤΏϊοπιεᾶςθε (88 Ῥί8 91) 
ππά δεί Ρί6σ (92 Ὀ]β 94) Ἀπ{ς οησεῦθ 
νετραπάεη. Ἐνεπβο Ο 624 {. 

88. χειµάρρῳ νοπι (5ομπιε]σεπάθα) 
Ῥομποες Ε]1ε[βαπᾶ, εἶπε παολίτᾶσ- 
Ἠσομο οτκ]Ἀτεπάθ Βοβταααης ζα 
ποταμῷ πλήθοντι, πε 4 4989. --- 
ώκα δέων σελδτύ Ζ1ΙΒΑΊΩΙΗΘΗ, ν]θ 
ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης 91. Ὑσ]. ὠκύροος. 
--- ἐκέδασσε ϱποπιῖβοπετ Αογτίεῖ, 
ἀῑἰδίεσις, «παβοίπαπ ἆθν γγ]τΕἰ”, ἆου- 
1681/96. - γεφύρας 41ο Ὁ{6τἆ Ἀπιτης. 
Απρ. Ἶν 

89. οὔτ᾽ ἄρ τε πηά οὔτ᾽ ἄρα: νρ]. 
Ζ 859. ϱ 88Τ. --- ἐερμέναι Ῥατίς, 
ρ6γ{. ρ888. νοηπ Ἡ. σερ σοτθΙΠί, 
ᾱ. 1. ππππθρτρτοσῃθη ΑἶοιἈ απ ἆθπ 
Ὀΐέθια Ἠϊηρ]εποπᾶ, ταῖῦ ΈΒεσασ αα{ 
ἐκέδασσε 88, ἄαπι οπθβρτεολεπά 98 
πυπιναί ἀἱο ἀϊε]λίσαβοπ]οββε- 
ηΘΠ. 
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οὔτ᾽ ἄρα ἔρκεα ἴσχει ἁλωάων ἐριθηλέων, 90 
ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης. ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ «4ιὸς ὄμβρος' 
πολλὰ ὃδ᾽ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ᾽ αἰξηῶν. 
ὥς ὑπὸ Τυδείΐδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες 
Τρώων. οὐδ' ἄρα µιν µίμνον πολέες περ ἐέντες. 

τὸν δ ὡς οὖν ἐνόηδε 4υκάονος ἀγλαὸς υἱὸς 06 

Θύνοντ᾽ ἂμ πεδίον πρὸ ἔθεν κλονέοντα φάλαγγας. 
αἶψ᾽ ἐπὶ Τυδεῖδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα. 
καὶ βάΛ᾽ ἐπαΐσσοντα. τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὤμον, 
θώρήκος γύαλον᾽ διὰ δ᾽ ἕπτατο πικρὸς ὀιστός. 
ἀντικρὺς δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι θώρήξ. 100: 
τῷ ὃδ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄυσε 4υκάονος ἀγλαὺς υἱός᾽ | 
»ὄρνυσθε. Τρῶες µεγάθυµοι, κέντορες ἵππων' 
βέβληται γὰρ ἄριστος ᾽4χαιῶν, οὐδέ ἕ φηµι 
δή8᾽ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εὖ ἐτεόν µε 
ὥρσεν ἄναξ «4ιὸς υἱὸς ἀπορνύμενον 4υκίηθεν." 106 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος' τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δάµασσεν., 

90. ἔρκεα πῦ ἁλωάων Ζᾶτππο 
4ετ Εταολίσᾶτίεπ, πηαο]άςπι 4ετ 
ΕΊαίς ἄΏετσείτείεη 150. 

91. Επείος Ἠεπι]εῦ. -- Ι 6. Ο 825. 
Ῥ ὅπ. ὅτε Ὦϊς ὄμβρος, πιο 1 286, 
ἐπιβρίσῃ "ἀατααί Ἰαβθεί”, ο Ἀ στο 
πετα Ὀ{ᾶ]111. --- 4ιὸς ὄμβρος, γι] 

'."Ζεπς ἄεπ Ώεσεπ 5επἀεί: ἆθ. 4498. 
3426. 11586. 455. 111. 986. ξ4σπ. 

90. ὑπ᾿ αὐτοῦ απ{εχ ἆοτ Ίγποβῦ, 
ἄεπι Απάταπς ερεπάθεεε]Όεν Βίτο” 
Τ1ΘΑ. --- ἔργα κατήριπε: νρ]. Π 992. 

95. πυπιναί 1η νηϊτκεβπηθτα ἄ8ρεπ- 
βαΐᾳ σα κλονέοντο: τα 89. 

Υ. 9ὔ-- 166. "εν υεγιυιώιᾶείε ιώιᾶ 
90 Αίῑεπε ει φεδίᾶγ]ίε Ι)ἰοπιεᾶεξ 
πι απιρῄε. 

9ὔ. 4υκώονος υἱός, 
νρ]. 4 88 

96. θύνοντα 185 ποη ἐνόησε αδ- 
Ἠβησίς ππᾶ κλονέοντα ἀαετ ας θύνειν 
Ῥεσ]αεϊίεπάα Ὁπιβίαπά: πηῖῦ Ῥοεϊάθια 
πηχᾶ ἃαςξ 9τ απᾶ 98 (θβασίο ττ- 
βαπηπιεησε{α/50. 

97. τόξα: σα 4 4ὔ. 
98. τυχών παο]άθπι ϱΥ "1λη) 

εττοῖοπί Παΐϊίε της ἄθπι Ῥ{ει]: 
Ζα 4 106. 

99. θώρηκος γύαλον -- Ν ὄθτ: τα 
Τ 589. --- πικρός, Ὀ15{6Χ, 86ΊπΙεΓζ- 

Ῥαπάατος: 

Ἠα{ζ, Ιπάεπα ἆατ Ρ{εΙ] α]]6 ἀἱς Ῥομππετ- 
78η, ἀϊθ 6 ἆθπι Ψενπαπάείετ Ῥτϊπρί, 
η βἴοἩἈ επ{]ᾶ]6. 

100. Ἐτείερ Ηεπιῖεί, -- 4 355. Τ 
416. διέσχε Ιπίταηςιν 'σ]πσ ἨΙη- 
ἄπτολμ” (ἀπτο]λ ἄῑε Βε]α]{ετ), 8ο ἀα[5 
ες απ ἆθτ επίφεβεηβεξεύζζει Φ6]ζθ 
Ἠοταπβκαπῃ. γε. Ν 520. 5 451. 

101. τῷ δ᾽ ἐπίκατσα]: ἄρεν 1ππ, 
επ βεϊτοβοπθη Ώποππεᾶθε, τσ]. 119 
ἐπεύχεται, π]θ΄ 298. 547. 6 160. 

105. ὄρνυσθε: σα ἄ 609. -- κέν- 
τορες ἵππων: Ζα 4 8991. 

108. οὐδέ ἕ φηµι -- 
192. ο 219. 

104. ἀνσχήσεσθαι: 68ρεπεαῦᾳ βέ- 
λος ̓ δάµασσεν 106: 2α 4 511. --- εὖ 
ἐτεόν νβ]. ι ὔλ9. Βίππ: επ γησ]κ- 
Ίο], πιο 16 γοτατβεείζθ, 1ο ἆθπα 
Επί ος Εοΐθος οί πποίποτι Απί- 
Ῥτας]ὰ απε Ἰγκεῖεπ σε[ο]σὺ Ὀϊπ απά 
1ο] βοπα16 απαξ βείπεη Βεἰείαπά τθο]- 
π6εη ἀ4αγξ. 

106. 4υκίηθεν, απβ ἆθπα {ποίβοΏεπ 
Τη Εϊεπ παπά σπαχ απδ ἀετ ἄτεπζ- 
εἴαᾶῦ Ζέλεια Β 824. 4 108. 

106. εὐχόμενος ]αῬρε]πά, νε 
6 198. Ν 619. 500. Ρ 65τ. Υ 898. 
454. ᾧ 198: εοπεῦ αποἩἈ ρτα]επς: 
ΈΏ 597. 4 919.--- οὐ: ἀϊε Νεραῦίοη 

4 89. δ 
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ἆλλ᾽ ἀναχωρήσας πρόσθ᾽ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν 
ἔστη. καὶ ΣθΘένελον προσέφη. Καπανήιον υἱόν' 
»Όρσο. πέπον Καπανηιάδη, καταβήσεο δίφρου. 

ὄφρα µοι ἐξ ὤμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀιστόν.΄ 110 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη. Σθένελος δὲ καθ᾽ ἵππων ἅλτο χαμᾶξε, 
πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὤμου' 
αἷμα δ᾽ ἀνηκόντιξε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 
δὴ τότ᾽ ἔπειτ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης' 
»κΛλῦθί µευ, αἰγιόχοιο «4ιὸς τέκος., ἀτρυτώνη, 115 

εἴ ποτέ µοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 

δηίω ἐν πολέμω. νῦν αὖτ ἐμὲ φῖλαι, ᾽ἀθήνη' 
τόνδε τέ μ᾿ ἄνδρα ἑλεῖν, καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν, 
ὃς μ᾿ ἔβαλε φθάµενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ µέ φήσιν 

δηρὸν ἔτ ὄψεσθαι λαμπρὺν φάος ἠελίοιο." 

18 γοπι Ὑοτραπι σεἰτεπηί τιπά ταῖς 
ἈΝασλάτασ]ς γοταπσθβείθ]]{, ναι] ἀῑθ 
Ὑμοτίθ εἴπεῃ βοΠαχ{εη εσεηκαίᾳ 7 
ἀετ Βεπαπρίαπρ ἆθε Ῥαπάατος 108 {. 
Ῥι]άει αδ]]εη: ΚείπαεβΊγθρε, πι] ῦ 
ΠΙοἨ{θεη. 

108. Σθένελον, ἆετ ταῖς ἀεπι /α- 
5εη Ἰπ 4ετ Νᾶῑα σελα]ίεπ Ἠα{ίο. --- 
Καπανήιον: τα Β 20. 

109, ὅρσο παῖξ κπαταβήσεο εἶπ ϱἴθ- 
Ῥ]6ς Αεγπάθίοη, πο ἆθτ οχείο Ίτῃ- 
Ῥετα[ῖν ἆαθ α]]σεπιείπο ἄθροί, ἆθτ 
7ηΥ6Ιίθ ἆβ Ὀθβοπάστο οπ{λᾶ]{, --- 
παταβήσεο Ἱπιρεταᾶν ἆθβ σαπι]βο]ι- 
ἴεπ Αοτ]είς, 

119. διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὤμου ἴπος 
ες ἆπτοι απά ἁἆπτοὶ απβ ἆθτ 
Ῥολα]{ετ’. τοῦ ἀ4ετ Πετνοτταρεπάεπ 
ΒρΙ{ζ6 απ (100) Ῥί6 Ζαπι απζετείθη 
Ῥεμανεπάε: Ῥεῖπῃ σεν/ὔῦἈη]εμεπ Έτ 
χζςσο]ίεμεη ἆες5 Ῥίΐοιιες πᾶπη]ο] 
πιὔτάεη ἆῑο Ἠγιάετπα]κοη 6ἶπο ηθιθ 
γετπιπάιηρ Ῥεπητκ{ Ἠαῦοπ. 

118. στρεπτὸς χιτών ἀετ Ῥϊερ- 
βαπιο Κο]16χ, εἴη Ῥτοϊίετ ταϊκοπαρ- 
Ῥεπᾶλπ]σπεη Ετζρ]θ{οπεπ Ῥε]ερίε 
ππᾶ ἁαάπτοα πο οἶπ ππθία]]οηπθβ 
Ἐ]αολίπγετκ απββεπεπάετ Τιοἀεγρίτεϊ- 
{ρη: 5ο Ἠ]θίβ Ἰοάθς ἄει Ῥεϊάεπ ἀῑε 
Ῥαππετδομα]ετ οΏετῆα]Ὀ ΠΒΑΠΙΠΙΕΠ- 
Ἠα]ζεπάειπ Βο]μα]θετεῆσκα, πε]ο]ο 
τηε]εί Ἐθίθεη οει Ἠϊεπιειπ 3η 
Ἠππσεπ Ῥε[εεϊσί νγιτᾶεπ: ὦ 81. Ἠίετ 
166 παο] 98 ἆαβ τεομίο Βεπα]ίοτ- 
εὐῆοκ ρεπιεϊπί,. [Απ]απς.] 

120 

115 --- ὃ τθ62. ἕ 854. Κ 218. η 
Ἠαῦεπ Ἠϊεν απ νο]είνπάϊσει Ἠ'ου- 
πηπ]αχ 61πθβ ἀθΡροΐθε: ) ἀῑθ Απτεάε; 
ϱ) ἀῑο Ῥοστήπάππρ ἆθβ Ἠθοπίβαη- 
βργασ]Ἡς (1164): ϱ) ἀῑο Βιδΐο (118 Η.). 

116. εἴ ποτε ΨΘΏἨ 611318. --- 
µοέ εἴλμῖκολει Ὠα[ῖν, πας καὶ πατρί 
ἕαποὮ ἆθπι Ὑαΐατ” ἆαθπι ΒΙππθ 
π8ο ρ]εἶοα “απο πιθίπεπα Υα{θτ”: 
Ζα 4 919. --- φίλα φρονέουσα: σα 
4519. 

117. νῦν αὖτε “εσυ Ἠ1π116- 
ἀαταπι) πας] εὖἴ ποτε παχ Ἠ1ας, 
αθετ ἄλπ]]οη Κ 280. --- ἐμέ, οτί]ιο- 
ιοπϊθτίερ Έτοποπιθῃ Ίπι ερεπεαῖᾳ 
Ζα πατρί. -- φῖλαι, ἆῑν Μοάϊαπι 
ν1θ 6{ πχ γοπ ἆθεπ ἀδύνετη: 'Β6ἶπθ 
1490ε Ῥοπψοίβεπ). ἨὨϊο Ίαπσο Β11ρ6 
166 Εν ἀἆάβ απβροία]]επθ σ 6ἶπο ΕΒχ- 
βθ{ζάεππαπρ. 

118. τόνδε απξ Ῥαπάατοϐ ἨΙπ- 
πιθῖβοπά, ταῖς τέ πῖθ ο 484. ν 2588. 
Απάετο δός δέ τε. --- µέ Βαρ]εκῦ σα 
ἐλεῖν {δΐαηὮ, Ζα ἐλθεῦν οπλᾶ]ε ἄθτ 
{ο]σεπάο Πε]ανεαί ἆαθ Βαβρ]εκί: 
νρ]. ΙΓ 807. Ώιε ἸπβπΙάνο Ῥεπθῖο]ι- 
ηθη ἆθπ 6πθτσίβοποη Ἠ/αηβοι, πο 
Β 419. Γ 286. Η 1Π9. ϱ 954, Κτ. 
Τι, 65, 1, 9. -- ἐς ὁρμὴν ἔγχεος 
1π ἆεπ πατε πιθίπθς Τ8ηπ76. 
Ώει πεῖο Ἰππβο απμᾶ] ἆἀῑε 
γοχρεάιπσαπς Εᾷτ ἆσθπ ογβῦεῃ, [Απ- 
παηρ.] 

190. Ὑσ]. τα 4 0056. 
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ὧς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾽θήνη, 
γυῖα δ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθδεν, 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»θαρσῶν νῦν, 4ιόμηδες, ἐπὶ Τρώεσσι µάχεσθαι' 
ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρῶιον ἥκα 135 

ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς. 
2 Ν 2 5 2 Ά ια [οῇ ει η » »νὁ 

άχλυν δ΄ αὖὐ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμων ἕλον, η πρὶν ἔπηεν, 
2” ν] 9Ἰ ’ ΄ Ν Ν 2 Ν ο ο. 

ὄφρ᾽ ἐὺ γιγνώσκῃς ἡμὲν Θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 
τῷ νῦν, αἴἵ κε θεὺς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται, 
μή τι σύ γ᾿ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ µάχεσθαι 1590 

τοῖς ἄλλοις' ἀτὰρ εἴ κε 4ιὸς θυγάτηρ ᾿4φροδίτη 
ἐλθῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήν γ᾽ οἰτάμεν ὀξέι χαλκῶ.' 

“ 

ἡ μὲν ἄρ) ὡς εἰποῦσ) ἀπέβη γλαυκῶπις ᾽άθήνη, 
Τυδεῖδης ὃ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη' 
καὶ πρίν περ δυμῶ μεμαῶς Τρώεσσι µάχεσθαι, 186 
δὴ τότε µιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥς τε Λέοντα, 

195. -- Ν 61. Ὁ ττο. γυῖα: σα 
4 οο0. 

194, ἐπί 'σεσοπ) ἵπ {αιπά]οπετ 
Ἠ]ολίιιπς Ὀ6ῖι µάχεσθαι, Ψἱ6 3944. 
4 445. 396: σα 4 869. --- µάχεσθαι 
ΠπρθταΙνΙβοἩ: ΚἈπαρίο νγοΙίςγ. 

196. οἷον κτὲ: ερεχερείίδοµε Απθ- 
{ἤηταησ Ζα πατρώιον. -- σακέσπα- 
λος, πθ ἐγχέσπαλος σεΏϊ]ἀεί παπά 
βοοθηζα]ετὸ, ἆθεντ Ῥολπ1]άκοΏνγΙτ- 
5ετ, τοπ πι ῄρειπ Ἐτίερές, ἆαῑετ 
εἰῶχ]κοι 3] ἀσπιστής απᾶ ἀσπιδι- 
ώτης. 

121. ἀχλύν Ὀϊ5 ἔλον, ποπζ Αἴ]επθ 
ἆϊο Βεμ]κταές 1τθς ΠΠεΌΗησε οτ]ιδΗ{, 
ἁαταΙῦ ος π]οαῦ Ίχτο ἵπ Ῥεζαρ απ 

."6ο]οπο, ἀῑο πΙομῦ εγκαππΏ βεῖῃ Ὑο]- 
Ίοπ, ππα ἆθπ Ἠε]άεη Ζα σε[άμτ]1οπθπι 
Καπιρίο ποτ]οσκεη σζα Κὔππεη. Ἐῑπθ 
Καολρι]άσης Ῥαἱ Ὑοσσ. Ααπ. ΙΙ 6048’. 

198. ἐὺ ἀθιαῦ]1ο]. --- γιγνώσκῃς 
παο ἆθτι Αοτὶβῦ ἄετ Κοπ]υπκήν, 
πιο ἆἱο Ἡαπά]απρ ἃος Ἡαπρίβαίσεβ 
οὔθη νο]Ίπορεπ 16ῦ απᾶ ἀῑε Ὑδυγηήτ]- 
Ἱσοπαπς ἆθτ ΑΡεΙοβί ὈενοχαῦεΏί, π1θ 
Ί 126. γ 16. ἕ 1189. ν 908. π 394. 
Ἐν. Ρί. 64, 8, 9. 

199, νῦν Πεινοχρεποῦεη πῖς Ῥ6- 
σας αιξ 19Τ. πειρώμενος "41 ο]ι) 
νεαχρισολποαπᾶ, οὗ ἅαπ ἄειπ σε[Ώ]ν- 
Ἠο]ιεη Ἐαπιρί πας ἆεπ ἀὔίδετα ααῖ- 

Ἡοπαρτβ ΤΠ188, 1. 9. 

πθῄμπιαη πγο]]θςὲ: να]. 407. «7 190 Ἡ, 
β' 906 Ἡ. 

190, ἆθανάώτοισι ΘΔεοῖς: Ἠ8Ο] 
θεός 199 ἆετ Ῥ]ατα], ποῖ ἄειτ (6- 
ἆαπκο Ἰπ Βεζας απ ἀῑεδ {ο]σεπάα 
εἰηζίσο Απβπαῄπηθ ἆἱθ Ύ ετα]]σθπιεῖ- 
ηρτυης {οτάετῖ, --- ἀντικρύ, Νε 819 
ταῖς Ἰαχσοτ Ὀ]επια. Ὀα6 Αάτετρ 
Ῥτιησς ἵπ ἆεπ (εάαπκεηπ 4εηπ Ἐ6- 
στι ἆοτ ΚΑλπλεϊρ. 

181. τοῖς ἄλλοις πας Ναολάτασ]ς 
απι Ῥο]μ]α[ς ἄες ἀεάακεπς 1πι Ύ6Γβ- 
απΐαηςσ, ππι ἄεπ {οἸσεπάςεηπ (ερεπ- 
βαϊᾳ νοισαρετθῖρεη: Ί6εηπ6εῃ ἈΠ- 
ἄενπ, πίθ 4 945. Β 890. Σ 108. 
Ώ]ο Ύσθυγεο 127 Ὀϊς 152 Ῥοτδίθεπ ἀῑθ 
Ώσαεπο 980 Π, τοτ. [Απμαπρ.] 

198. ἀπέβη 4. 1. 516 επ[{ετηζθ Β10] 
τοπ ἨΏϊοπιθᾶθβ, ἄοολ νοιγει]ζε εἷθ 
ηΟΟΝ πι Καπαρίο, πγῖο 290 1ητο ιτ]- 
βαπη]καιῦ 2οϊσῦ. 418 ΕΠ, Βπάεπ πῖτ 
1ο πι Ό]γτηρ. 

194. Υσι.θ 99. Ν645. Ο45Π. ἐξαῦ- 
τις ἆεππο, Ἠῖ6χ 1π Βεζας απ! ἆναχω- 
ρήσας 107. 

185. καὶ πρίν περ απο] Γτῆλπατ 
β0Ί1ιοπ, πρίν ἀπτοῃ πέρ παοπάτϊς]- 
ο] Ἠαιγοχρεποβθη, πε ϐ 4632, ἴπι 
εσαηβαΐα ατα {ο]ροπάθῃ δὴ τότε. 

196. δὴ τότε µιν πῦ ἕλεν ηπ8ο] 
ἀαπι Ῥατσϊρ Ίπα Νοπῖη. 6ἵη ΑΠ8ΙΟ- 

8 
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ὃν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ᾽ εἰροπόκοις ὀίεσσιν 
χφαύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον, οὐδὲ δαμάσσῃ᾿ 
τοῦ μέν τε σθένος ὥρσεν , ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύνει, 
ἀλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ ἑρῆμα φοβεῖται 140 

αἳ μέν τ) ἀγχιστῖναι ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι κέχυνται. 

αὐτὰρ ὁ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς: 
ὡς μεμαὼς Τρώεσσι µίγη κρατερὸς «4ιομήδης. 

ἔνθ᾽ ἕλεν ᾿Αστύνοον καὶ Ὑπείρονα, ποιμένα λαῶν, 
τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρέ, 
τὸν δ᾽ ἕτερον ξέφεῖ μεγάλο κληῖδα παρ᾽ ὦμον 

πληξ’, ἀπὸ ὃ᾽ αὐχένος ὤμον ἐέργαθεν ἠδ) ἀπὸ νώτου. 

τοὺς μὲν ἔασ᾽. ὁ δ᾽ "άβαντα µετῶχετο καὶ Πολύιδον, 

υἶέας Εὐρυδάμαντος. ὀνειροπόλοιο γέροντος. 
» ς ’ τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὁ γέρων ἐκρίνατ᾽ ὀνείρους, 

181, πο Ζ 611: Τα 4 884. --- τρὶς 
τόσσον “εἶπο ἀτεῖπια] 5ο στο/[βε” 
ᾱ. 1. εἶπο ποςἩ νο] στῦ[βοτε Ἰλαῖ: 
ζα 4 2189. 

191. ἀγρῶ γιγὶ, ἵπα ερεπεαῦΣ Ζαχ 
Βίααέ, πγῖο 1π ἆοτ 0ἀγββεε ἀῑε Ὑ1ε]ι- 
Ἠῦξο ἄθς Οάγφεεις αυ{ ἀθπι Ἠαπᾶθ 
εἶπά. --- ἐπ᾽ εἰροπόποις ὀίεσσιν πα 
ποιµήν, αἱ Ἠδνοι απᾶᾷ Απ[βομον, 
Κε. Ῥι. 68, 41, 7. 

198. χραύσῃ ρεῖτοίίεη, γΥει- 
ναπᾶεί Ἠαῦ, Κοπ]απκΏν: τα 6. -- 
αὐλῆς Ἰ16χ, πε ι 184. ἔ ὅ, ἀῑο Ἡ ος - 
ΠΙ836Υ, 8Όετ 142 ἆετ ἆβτοη απι- 
ϱοἩ]οξβοπιθ Ἠοί, 

199. ὠρσεν ϱποπΙβομθτ Αοχὶεί, 
γεισ]ειεπαπρεριπκ{, Ἱπάθτα βπΟἨ 
Ῥιοπιεάᾶεεπασπ ἆετγ ετπαπάπηπς 
πηπΏσετ ψητά. Ὠίε {ο]σεπάει Ετᾶ- 
εοη[ῖα 6εῦεπ εἶπο ααβ{[ήητεπᾶο ΒοΠ]- 
4ειαπρ ἆετ Ἐοΐρεπ ἆει οιτοβίεη 
Μοτα]αεῖ. 

140. κατὰ σταθμοὺς δύεται 61 
(εν Ἠτθ) Ῥϊτοίῦ β1οἩ 1π ἀἆεπ ἄ6- 
Ἀδ{δετάπιεη, ππάρπι ες 498 Ύ1ε] 
ῬτοϊβριεΏί. -- τὰ δ᾽ ἐρῆμα, ποῦαῖ 
μῆλα νοτβεηγγεβί. --- -«φοβεῦται ψΘΙ- 
4εηπ ρεβοπεαπολμῖ) ἆπτοι ἆεπ 
1,ὅψεῃ. [Απβαπᾳ. 1 

141. αἳ μέν τε 16Π6, παςὮ ἆθπι 
Νειίταπι τά, 1πάεπη ὀίες σοἀαολί 
βέ: σα Π 358. -- ἀγχιστῖναι "ἀῑσ]τ 
αα{ εἷπαπάςτ”, ἆᾳ εἶἷε Β1οἨ Ζ1- 
Ματαπηθησεάνᾶπιρέ, παβθή: Υρ]. ἐπασ- 
σύτερος. -- πέχυνται 11ερφεη σε- 

150 

ϱοἈ Π{ζαί, νοπα τεριηρβ]οβοπ α- 
Ἰδσεη ἆετ ρεπιοχάείεη, νο γ 987. 
989. Ῥα8 Ῥετίεκέ ὈῬεσεϊεμπεῦ -τι- 
βαπηπηθη{αββθοπᾶ απά αρβομΠε[βεπᾶ 
4επ Ἐτίοισ βεϊπετ πιὔτάρτίβεῃοι 
Τά ασ]κεῖθ. Ώεχ Τ,ὅνο νετ]Ἀ{εί π]ο]ιέ 
επετ ἆεπ Ηοξ αἱ 18 6 αἱ] ουν ὔχσί 
Ἰαΐ, οἨπθ Ἰθάος] εείπεη Ἠππρογ σα 
Β]]επ, ἆα ϱγ του λαό ππᾷ Ἠαο]ο- 
ἀατεῦ ἀρι Ηιπρογ νθχρθβεεη Ἠαύ6. 

142. ἐμμεμαώς νο]] Ἁαο, νε] 
γουψαπᾶεῦ ππά πηρσοτᾶςλῦ, ἆαζα πη- 
ρερϊυαρί, Ῥεχ Ἠπαίαβ πῖδ ὁ πο 4 
988, παπά ἐμμεμαώς Κοπτοβροπά{ετεπᾶ 
ως ἆατι Το]πεπάεα μεμαώς ππιθ 240 
ππᾶ 944. -- βαθέης, ψὶθ ι3259, πιῖῦ 
Ῥεταρ αια{ ἀῑθ ἹἼο]ό Ὀπιμθριπᾳ. 

14Τ. πλῆξε επβρτῖοΏΏ ἄθπι βαλών 
140. 180 αΏετ ἤρετρερ8ηρθη 1 18 ὔθπι- 
ρα Βπίδιπι: σα Γ 80, --- ἀπὸ δ᾽ 
αὐχένος ιπᾶ νώτου γεχαπβεβαιΙοπθῃ 
4ἱο6 ἄεπα]Ι ἀθφδ εἴπεῃ ἨίερεΒ. --- 
ἐέργαθεν, ΤηὔεπαϊΙν{οιτα ἀθβ Ίπιρεχ- 
{οκ {8 πηλό ἀθπα Βερνΐ 4ετ Ώαπεν. 

148. ἔασε "1186/58 6 ᾿Ἠεβοπ, ομπθ 
βἶθ 2τ Ῥεταυῦεῃ. --- µετώχετο 'σἶπα 
Ἠάπ) σα, ἵπ {οπάΠσομος ΑἨβίοὨῦ, 
πνΏπᾶ{ο εἶοἨ 6εσεπ. 

149. ὀνειροπόλοιο: Ζι 4 68. 
150. τοῖς οὐκ πτὲ: θἵπ βρθ(ΒβοΏετ 

6εάαηκο, ἆα[ς ἆειτ Έτααπιβειες Εϊτ 
Απᾶθτο πηθῖκο ναχ, πϊοπο Εᾶχ αἶοὮ 
παπά Εἴτ ἀῑο Βεϊπίσεη Ίπι οη{βο]εὶ- 
ἀοπάεη Απροπομσκ. Ὑρι. Β 869. 
β 1784. Ῥιε Νεραβοπτ 168 ταῖς ΝαςΠ- 
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ἀλλά ὄφεας κρατερὸς {4ιομήδης ἐξενάριξεν. 
βῇ δὲ μετὰ Ἐάνθον τε Θόωνά τε, Φαίνοπος υἱε, 
ἄμφω τηλυγέτω., ὁ ὃδ᾽ ἐτείρετο γήραϊ Λυγρῷῶ. 
υἱὸν δ᾽ οὐ τέκετ᾽ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι Λιπέσθαι. 
2’ 2 , Δ 

ἔνθ᾽ ὃ γε τοὺς ἐνάριζε. φίλον ὃδ᾽ ἐξαίνυτο θυμὸν 1656 
2 / ’ Δ / Ν / Ν 
ἀμφοτέρω. πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρα 

Λεῖπ᾽, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε 
δέξατο᾽ χηρωσταὶ δὲ δια κτῆσιν δατέοντο. 

ἔνθ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω Λάβε «4{αρδανίδαο 
εὖν ἑνὶ δίφρω ἐόντας, ᾿Εχέμμονά τε Χρομίον τὲ. 160 

ὡς δὲ Λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 
[ή 24 / ’ / / 

πόρτιος ἠὲ βοός. ξύλοχον κάτα βοσκοµενάων. 
Έ Δ 2 / 25 ϱ / ολ 
ὥς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδεος υἷος 

-” -” μβ 2 . βῆσε κακῶς ἀέκοντας. ἔπειτα δὲ τεύχε᾽ ἐσύλα 
ἵππους ὃ᾽ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. 1656 

τὸν ὃ᾽ ἴδεν «4ὐνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν. 

ἀταοκ γοτ ἐρχομένοις ϱεβ{ε]]6, πι 
4ἱε ἁἀαπιί Ῥοσειεππείε ὮὈθεοπᾶετε 
Βπιαῦίοη Ίπα 68ρεηβαΐΖ 7α απάθγη 
Ἠειγοισαπθρεη: πα) π]ςοΒμί, 
ϱἱᾳ Ὑοσρίησεη: Ζα Β 869. Ε 101. 
Ώιθεετ (οσεπβαίπ π]γᾶ ἄατοὮ ὀνει- 
ροπόλοιο τοτρετεῖζθεῦ, 

161. ἀλλὰ: ἄετ Ἠ]ει {ο]σεπᾶε (9- 
ρεπεαίΖ Πα Ρᾶτ 1560 ἆεη εάαηκεη 
Ζατ Ὑοταυβεείζαηπσ: ες ταϊζθείο 5ἱθ 
π]οἙί ἀπτοὮ Απε]εσιησᾶετ Ττᾶττης,. 

162. Θόων Ἠεϊίδεη πος]Ἡ 2Υγεῖ αἩπ- 
4ετο τοει: 4 452 ππᾷ ΛΜ 140. Ν 
546. -- Φαΐνοψ 15 νοη 2πΠ6ἱ 8Ἡπ- 
ἄθτη ἀϊθβεςε Ναπιεπε, Ρ 812 υπᾶ Ρ 
588, Ζα ππετβοπεϊάεη. 

158. τηλυγέτω, 2α]εσίρεῦοτεῃ. 
164, ἐπὶ πτεώτεσσι Ὀ6ἳ 56ἴπεΕΠ 

Βοεηπδίσεπτ, αἱ Βεεϊΐσετ παπά Τος- 
βἴαπά: νο]. 1 485. α 918. ο 89. Ετ,. 
Ῥι. 68, 41, Ἱ. --- Λιπέσθαι Ιπβπ]ξν 
4ετ τοτροςἑο]]έοι Ἐο]ρε: ἆα[ς ετ 
Ἠδίίο Ζατςκρ]εῖῦθεπ ΚδηποἨ, 
γρ]. Ἐ 495. } 196. 

156. ἐνάριζε επἰπναΕ{ηεῖςε, 6Γ- 
Ἱερία, πε 161: υρ]. 164. θοϊή]- 
ἀθτηᾶα ππαρεν{εκία. 

156. ἀμφοτέρω ἆθι Ῥετοῦπ]]οπθ 
Αοσπβαδῖν περεη θυμόν Τα ἐξαίνντο, 
νο Υ 4ὔ8. 

151. λεῖπε Ιΐε[», παῖῖ Βεσας ἀατατί, 

ἀαί5 εν 1Ἠτη ἀῑς βδἨπο πα Ώπι. --- μά- 
χης ἐκνοστῆσαι, πε Ῥ 201. Χ 444. 
δὸ Τ0ῦ, ει ἄεπεζῖν οι ἀ4ει Ετᾶ- 
Ρον]ίο Ίπα Κοπιροβίζαπα αρηᾶτπσιρ. 
-- ἐκνοστήσαντε Ἡααρίοοστίβ, ἆασα 
ζώοντε ριᾶάϊκα αν. ἨὨϊο Νεραᾶοπ 
εταἰτθσκἑ Αβἶο] απξ ἄεπ Τηπα]έ ἀετ 
Ῥαταοϊρία πο ἀες ἨΠαπρίτετουπη. 

158. χηρωσταίεϊσεπ{Πομ Ρε1θῃ- 
τειπαηςζα, 416 Εν ἀῑε Ὑεγπαϊβίεη 
2π ΒΟΙΡΕΠ Παβίεπ”, ἀἆαππ ἄρετμαπρό 
{ταπιάο Έττρεη, ππβες “Ἱαεπεπάς 
Ἐτρεν”. 

160. εὖν ἐνὶ δίφρῳ ἐόντας “ν6- 
Ππά]1οβ”, πιο 609. 4 108. 12Τ. 

161. ὧς δέ πηῦ ἐξάξῃ: σα Β 4Τ5. 
162. πόρτιος Πὲ βοός γον Κα]Ρ 

οἆετ Κα, τοη Ίαπςσ οἆετ αἰῦ. --- 
βοσκομενάων ΨΕΠΠ 51 ψεϊάεη: 
ἄετ ΒΙπτα] {α[βῦ ἀῑο Ῥεϊιάθη ΥοτΠει- 
σοπεπάσςπ Ῥεστίῇε σαβαπιππεη. Ντ. 
Βρν. 65, δι 1, 

168. ὧς 5ο, ἆ. 1. πας 5ο ΤΟΒΟἨΕΣ 
ἀνοννᾶ]σοπάον Κταίῦ. --- τοὺς μ- 
φοτέρους :ἀά165ε Ῥεϊάεη”. ἐξ 
ἵππων 8348 ἀθτι Ὑαρεη. 

164. βῆσε πακῶς Ἱπαιί ατρ). 
ὠέκοντας: Ζπ Ν 967. 

106. μετὰ νῄας ἀ. 1.115 ΦοΠΙββ]αροτ. 
Υ. 106-- 215. Αἰπείας τινά Ταπ- 

ἄαγοξ Φεφει Ι)ἰοπιεᾶεἙ. 
43 
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» οἱ... ” , ο μα] , ῃ , 
βη ὃδ᾽ ἴμεν ἄν τε µάχην καὶ ἆνα κλονον ἐγχειάαὼων» 

Πάνδαρον ἀντίθεον διζήµενος. εἴ που ἐφεύροι. 
τ ’ Δ 2 

εὗρε 4{υκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε, 
στῆ δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο, ἔπος τέ µιν ἀντίον ηὔδα' 110 

Πάνδαρε. ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀιστοὶ 
Ν / Ξ 2/7 / 2. «Ά 2 / Ν.] / καὶ κλέος: ὢ οὔ τίς τοι ἐρίξεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνήρ, 

οὐδέ τις ἐν 4υκίῃ σέο γ᾿ εὔχεται εἶναι ἀμείνων. 
2 7 . 2/ 2 ἀλλ᾽ ἄγε τῶδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ βέλος, «4ιὶ χεῖρας ἀνασχών, 
ὃς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν 115 

Τρῶας. ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν' 
εὖὐ µή τις Θεός ἐστι κοτεσσάµενος Τρώεσσιν, 
ἱρῶν µηνίσας' χαλεπὴ δὲ 9εοῦ ἐπιμῆνις. 

τὸν δ αὖτε προσέειπε 4υκάονος ἀγλαὺς υἱός' 
ἀἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 180 

Τυδεῖδῃ µιν ἐγώ γε δαΐφρονι πάντα ἐίσκω. 
ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ. 
ἵππους τ εἰδορόων' σάφα ὃ᾽ οὐκ οἵδ εἰ θεός ἐστιν. 

161 -- Υ 8519. ἄν ππᾶ ἀνά: σα 
4 209. 

108. 169 -- 4 88. 80. 
1Τ0. στῆ δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο, Ψθ 

1198. 4 859τ. η 21. π 1606. --- ἀντίον 
ηὔδα Ἠϊετ πηξ ἀορρε]ίοπι Αοοιβα[ῖν, 
βοπβ{ τη εἴπεπῃ, 

1Τ9. κλέος ἀθτ ἀπατο] Ῥορεν παπά 
Ῥ{εῖ]ο εποχρεπο Βπηπι, --- ᾧ, απέ 
ἄοιπ Ἠααρίρερτίϐ τόξον Ῥοσᾶρ]οῖι: 
Ζα Ε 60. Ν 625. Ρ 208. β 3284. 

178. σέο γε Ὀείοπί: ἆθπι Όοσθι- 
ῬοτϊἩπαίεη. 

114. χεῖρας ἀνασχών: τα 4 400. 
1Τ5 -- Π 424. ὃς τις 6 1ΠΙΤ16ΘΤ. 

---ὅδε  116τ”. «κρατέει ἄροετπιδο]- 
αρ 181, --- καὶ δῆ απὰ βοΏοἨ, Ρίς 
ἔοργεν -- 6 956, ἆαξ Ῥοτέ, ἵπ ἀθιι 
ΒΙΠΠΕ: 65 Ἠθδσοπ τοη μπα νο] Ῥταςλί 
νος, πάμτεπά ἆετ {οἱσεπάς Αοτὶκῦ 
ἔλυσε εἰπ[ασ] ἆας Ἐακίαπι απσιεβί, 

1τ6 -- ΙΠ 436. γούνατα Λῦσαι 
:ἀἱοεΚπΙοςα]ῦς απ), βθΠεπάθΕ οτε] 
Εᾶχ 'ἀεπ ἄθρποι ἰδίθπ), πε 4 ὅτο. 
Ν 960. Ο 291. Χ 9856. 6ὸ 498. ἕ 69. 
ω ὃδΙ: Ζα 4 914. 

1Τπ. [ΑπΗ.] 
178. ἱρῶν περεπ ἀθτ (π]οβί ετ- 

Ἠα]ζεπεπ) ΟΡρί6χ: Ζα 465. µηνίσας 
Ῥεστήπάεί κοτεσσάµενος. -- χαλεπή 

ο ποτ]αβίοπά, {αχομίρας, πῶπη - 
Πο] ἐστί ἵπι επιεϊηρ]αῦπα. ος 
Βαΐ7 Ῥορτήπαεῦ ἀθ 1η εὖ µή τις θεός 
ἐστι απβαθβρτοσποπο ἸΜὸσ]ολ]καῖῦ, 
βο{θτη ἀἱθβο βἶο]ι αι ἀῑθ ἔατομίραχθπ 
Τπαίεη ἆαβ Ὠϊοπιοάθε αὐδίσὺ. --- 
ἐπιμῆνις 4θν "αι ]οπιαπᾶ ροτίο]ι- 
{ο Ζοτηῃ: πα ἆθπι βΙππ]οὮ τετ- 
ἈπδοπαπΠολεπάθη ἐπί, ονα: βίτα- 
ἑρπάοι Ζοτα. Απάθτο ἔπι μῆνις. 

180 --- Ῥ 486. Ὑσ]. Υ 885. [λη- 
ηαπς.] 

181. πώντα αἀνοιτρία]: τα Β 6489. 
- ἐΐίσω "1ο αοπίο σ]εῖολ”, 
Άπάο ἄ]π]Ιο], γγαχ ἀἱραπαπα]θτί, [Απ” 
Ῥαηρ.] 
19 ἀσπίδι: ἀἱε ΟΡοεχβάσπο ἆθτ 

Βο]]]άε ἴτας πηαπολετ]αί Επρ]επιθ, 
Ῥοβοπάςθια Τιεχβριτοεπ, ἀῑο σ]οῖο]ι- 
ΒΗ11 αἱ άρρενα σα ἄεπ Ττάρειπ 
4εγεε]ρετ 1π χροπά, εἶπει Βοπίεμαπρ 
βἴαπάεπ. ---αὐλῶπις “σετομτί, πος]- 
τοηΏτῖσ ἨοαΙ[εύ αἶπ Ἠε]πι π{ αἴπας 
αα{τοοπκεπεπάθη Ἠδητο Ζαπι ἨΗΙη- 
οἰηβίεσκεη ἀθθ Ἠο[εμααγβομπααο]κθθ, 
ποσα Ὀ6ῖ απἆοτβ σεβα]{θύθῃ Ἠο]πιο 
ἀθ6: φώἄλος ἀῑεπίε: σα ΙΓ’ 969. ---τρυ- 
φάλεια: σα Τ δτα. 

185. ἵππους τ) εἰσορόων "ππᾶ 
ΨΘηη 106 απξ ἀ4ῑθ Ἠοββθο Πίπ- 
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εἰ δ) ὃ γ᾿ ἀνὴρ ὃν φηµι. δαΐφρων Τυδέος υἴός, 
οὐχ ὃ γ᾿ ἄνευθε Θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 1856 

ἕστηκ) ἀθανάτων νεφέλῃ εἰλυμένος ὤμους, 
ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήµενον ἔτραπεν ἄλλῃ. 
ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί µιν βάλον ὤμον 
δεξιόν. ἀντικρὺς διὰ θώρηκος γυάλοιο, 
καί µιν ἐγώ γ᾿ ἐφάμην ᾽Αιδωνῆι προϊάψειν, 190 

ἔμπης δ) οὐκ ἐδάμασσα Θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις. 
ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα. τῶν κ᾿ ἐπιβαίην. 
2 / 2 / / ./ / 
ἀλλά που ἐν µεγάροισι 4υκάονος ἔνδεκα δίφροι, 

βθια) εἶπθ απἆετο ἆθῃ τοτΠετσεπεπ- 
ἀεπ ΏαΆτεη Ρραχα]εΙε ἨΨεπάππᾳ, 
πι] Ὠϊοπιεάθα β1οῖ πΙομί ααξ ἄεπα 
Ίὔασεη Ῥείαπᾶ, ἄΊεσετ αΏετ 1π ἀετ 
Νᾶπε Ἠϊο]ὲ: 107. 184, 249. --- σώφα 
ὃ) οὐκ οἶδ᾽ εἶ Θεός ἐστιν '2αγει- 
Ἰῆβεῖσ νγοα][ς 1οἩ πῖολί, οἨ ϱ5 π]οΏ 
εἵηπ (οὐὲ 196 ᾱ. 1. νιε]εἰοπῖ Ιεῦ ϱ8 
Άθεχ απο αἶπ (ονξ, ποπιῖῦ οι απέ 
46 τοηπ Αἰπεῖαβ απσεἀεπείε Μὸσ- 
Ἠο]]κεῖς εἴπσο]μί, νγοταα{ Ώιοπιεάςε) 
ἩῬετπιθπβοπ]]οημε Τπαύεπ αἱ]ετάῖησε 
{ἤπτεπ Κοπηζεη. Ἐν βε]ρεύ ποϊσί β1οἩ 
αὖΌετ, πο ἀῑο βο[οτάσε Ἠϊεκκειτ 
τα ἀετ 181 απβσθερτοςΠθπεη Ὑεχ- 
πιπίαης Ἰπ 184 7εἱσί, π]οπύ 7 ἀϊεεετ 
ΑππβΙπι. 

184, ἀνήρ ἄᾱ. 1. εἴπ Β Μου Ποιος 160 
Ῥτβάϊκαῦ, πΏπα]ο]Ὦ ἐστί. --- φημίῖο] 
ΠΙ6116. 

186. τάδε Ἰηλα]{βαεσαθαν, στ: 
58ο”. οἆεχ ο αὀ κτ. Όι, 
46, 6, 9. -- ἄγχι κτὲ. ζι 4 199. 

186. εἰλυμένος ὤ ὤμους: 4εχ Πεττοτ- 
χασοπᾶο Τει] 166 σεπαηπί, ππι θε 
σαηζο (εεία]ί ζα Ῥοσοίσμπαη, ν]θ 
Ο 308. Ύ 150. Ὑσ]. Ποταῦ. οατπι. 
Ι 3, 51 θε «απᾶεπίε ΤιΙΕΥΟΒ 
απισίις. 

187. τούτου αὐ]αβν. ἄεπν πιό 
ἔτραπεν ἄλλῃ νοη ἀϊθβεοπι πεςσ- 
νβπαίεαπάετβποἩΙπ, παςἩ εἶποτ 
Ἀπάστη Ἠϊοπίαπρ Ἠϊπ: άασα Ρα{δῦ 
{γαῖ]ῖο]ι ἀῑε ξο]σεπάς ταῖῇ γάρ εἴπσε- 
Ἰθιτείε Ετ]Ἀαίεταησ 1868---190 πΙσΏθ, 
4α ϱγ Ίππ νητκ]οὮ σείτοβεπ μα ξ, 
Ώαπας] ετψατίεῦ τιβη Ἠ16χ νιε]τηθ]τ 
εἶπε ἸΓεπάπης, ἀῑα Ῥεζεϊομπεῦ, ἀαίΐ5 
4ετ 6οῦ6 βεἴπ θβοποί[ε πΙχκαησβ- 
198 σεπιαοπί ΊἸαβθ. --- πιχήµενον 

Ῥατβσοϊρ Ῥτὰς.: ἄθ ϱς 1Ἠπ ειτθῖοεπεπ 
νο], Ιπι Βερτίιβ παν Ζα ἵτεβεη. 

188. ἤδη γὰρ κτὲ.: να]. 98 {. 

190. Ῥεαε]ίε ἀῑε Ιερπαίθε Ἠ1εάετ- 
Ἠο]απσ Υοη καί µιν αἩ5 188, ἀῑε ἀῑε 
εἴππε]πεη ἀῑεᾶεν βἴατκ ἨἈετνοχπεῦ{; 
ππα 80 πήσκβαπιετ που 191 της ἔμ- 
πης δέ ἆετ 6ερεπραί” εἵη: Ζα Γ549. 
ὃ 171. 4 421. --- ἐφώμην σοάαςπ{ο. 
-- Αιδωνῆι προϊάψειν: τα 4 8. 

191. θεός νύ τίς ἐστι κοτήεις 68 
196 πολ] οἵπ ἀ4οξΐ νο] ἄτο]]”, 
46τ 1ηΐο]σο ἀϊοξες (το]]θς πιεῖπθ 
66βεοςβ8ε πΙτκπηρΡΙος πιαοΏῦ. Εο]- 
σετηἆες Αδγπάεῦον. ποτήεις Ἰαΐ, πῖθ 
µεσήεις ἵπ ΒΔοκβιοπί αα[ 4εῃπ Ύοτε- 
Ῥοάατί ἆῑε Ἐπάαης ηεις αὗατῦ οεις 
ΑΠΦΕΠΟΠΙΙΠΘΗ, πεγαᾶε πε απς ἄθπι- 
ϱε]Όοπ ἄτιπάθ Ὦεί σκιόεις τροφόεις 
παπά απηάθιη ας ππισεκεητίο Ύει- 
Ἠβ]έπ]ς εἰαθβπαεῖ, 

195 -- 3 999. ἵπποι ὃδ᾽ οὐ παρ- 
έασι κτὲ. Ὠϊε ᾳπείπιαὶ σεπιαεἈίε 
Ἐντίαηταηρ νοη ἆετ Ὀησα]ᾶπσ]ε]λ]κειό 
βοἶπθς ῬΏοσεπα τεσῦ ἵπ Ραπάατος ἆεῃπ 
απβδολ απ, 116ρεχ ταῖς ἀετ Ώαπζε 
γοπι βἰτεϊπασεηπ ζα ΚἈπιρίεη, παπά 
ἀϊες τὸ 1η νψεϊετ 7Ζα ἆειτ Ε- 
7Ύμ]απς, ἀῑο παπ {ο]σί. Ῥεῖηπ ]εῦ- 
Ἠαΐτετ Ὀππιαο 1 1ππ ἆαθεῖ ἆθπ 
τοτπαϊθζο]πάεπ ἀεάαπκεη ἤρεγβρτίῃ- 
σεη. --- τῶν κ᾿ ἐπιβαίην: ἂει Ο}- 
ἴαᾶν πα κε τεσε]πιᾶ{[βῖᾳ πο] ηθ- 
σα"νεπι Ηααρίβαίἤ. 

198. που γοῖ1, ΙτοπίβοἩ, νε οἴω 
(σσ]. τ 411), νοη ἀεπι, πας 6τ βἶοῃεί 
νγδΙ[ς, Ώϊθ6βετ Ιτοπῖθ ἀῑεπό αποἩ ἀἷε 
ορ]εκῶνε Βετεϊοπππηπσ ἆθδ Ύαὔετβ 
ἀπτοἈ ἆεπ ἈΝαππεη 4υκάονος ο 



ρ4. 6. ΙΔΙΑΔΟΣ ΕΒ. 

καλοὶ πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες, ἀμφὶ δὲ πέπλοι 

πέπτανται' παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι 196 
ἑστᾶσι κρῖ Λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας. 
ή μέν µοι µάλα πολλὰ γέρων, αἰχμητὰ 4υκάων, 
ἐρχομένω ἐπέτελλε δόµοις ἔνι ποιητοῖσιν' 
ο) , ον. ο 2 ν 

ἴπποισίν μ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα 

ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας' 200 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόµην. ἦ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ᾖεν, 
ἵππων φειδόµενος. µί µοι δευοίατο φορβῆς. 
ἀνδρῶν εἰλομένων., εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην. 

ὧς Λίπον., αὐτὰρ πεξὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα,. 
τόξοισιν πίσυνος' τὰ δέ μ᾿ οὐκ ἄρ) ἔμελλον ὀνήσειν. 206 

[ήδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα. 

194, πρωτοπαγεῖς Ζ1Πι ΘΥ8.ΘΏ 
Μα]7ζτα5δαπιποησε[ῆσία, πεί] 5ἷ6 
Ῥοαΐπα ΝΙομίσερταισμο ας οἰπαπάςθτ 
Ρ6ποπΙΙΠΘΗ γπτάθη: σα Β τπτ. Ώασα 
αἱ πᾶποτο Ἐτκ]άταηπσ νεοτευχέες 
εποισο[οτίϊσία): Ζα 618. 

190. πέπτανται, Ἱπι 5ἶθ 6θρεπ 
ἀεπ Βίαπῦ Ζα βολῆίσφεῃπ. Ὑρ]. 6 441. 
Β τπτ. --- παρὰ δέ σφιν "Ὀοαί 1Ἠηπθη 
αΏετ’, ἆεπ ἸΤαρεη: σα Β τπτ. -- 
ἑκάστῳ 7α σφίν αρροβ]ϐν, πο Κ4Τδ. 
Ο 109. Σ 9τ5. --- δίζυγες ἵπποι οἵ 
Ἠοββεσθβραπῃ. ΕΙπ ΚτΙθΡεΨαΡεΠ 
ναι ροπὔἩπ]Ιο] ταῖς Ζ νο Ῥ[ετάρη 
Ῥθεραππί, πθ αποἩ 4ο Ἰασεπ ἀἄθτ 
αὐιίοτ. 

196. ὄλυραι, βἱ6ί5 ἴπι Ῥ]ατα], ἐγί- 
ἐἰσιπι σεα, Ἡ ο5ἳ, ΕΙΠΚΟΥΗ, ΔΏ 4θββ6Π 
ία]]ο αποἩ ζειά “Βρε οτνᾶππί 
τὰ. Ὀυπίρεπς ἀῑσπί ἀΐθεο ϱ8πζθ 
Απβζημτιησ τοπ 194--196, πε]οπε 
4ἱε ΖαΠ1, ἀῑε Ττεβ]]ο]]κεῖς παπά σταίο 
γειγπαμταηπσ ἆει Ίασεπ, νε ἆἱθ 
συίο Ῥῆεσο ἆ4ετ Ῥ[ετάε Πετγνοτ]μεβῦ, 
4εν 198 οἰπσε]αιίείεη Ἰτοπίθ, υγοπα]Ώ 
6χ βοἴπο ΤΠπουμεῖς γετεροῖζεί, ομπε 
ἨΤαρεπ 6ΕΚΟΠΙΠΙΕΠ Ζα 5αἵη. 

191. ἦ μέν {ἔταΙ]1ομ. --- µάλα 
πολλά 56Ἡχ ἀγιησεπᾶ, ψίο 4 229. 

198. ἐρχομένω, αἱ Ίε] απρτζος, 
ψῖε 150. 

199. ἵπποισιν παῖζ ἐμβεβαῶτα επί- 
Ἠᾶ]5 ἀἆεπ Ηααρίρεστίιϐ ο εάαπ- 
καπβ, αἱ (εσεπβαί 2απι Ἐπίβ- 
κἄπαρέετ. Ἐκσρ[καίίνον Αργπάείοη. 

200. Ὑβ]. Β 946. Τρώεσσι ἵπ νεῖ- 

ἴοχοι Βοεάθιίιπα, Ιπβοίθειπ ἀἱθ Βε- 
ψΙΟἨπθΥ γοή Ζε]εῖα ταῖς ζα ἆθπ ἐτοῖα- 
πἶδομεπ Υ ὑ]κογεομαξίεπ σεηῦτίεν, 
πο Β 806. 

901 -- Χ 108. ι 908. σι. 1 5ὔ68. 
υ 881. ᾖ τ) κτξ., αἀνειβωδῖν Ζ1πι 
γοτλοτσο]οπάθη: (π8άΠ ΙΠΙΠΙΘΥΠΙΠ 
πιο] πγαχ 68 ΏθβΒοΣ, πᾶπηα]ΙοὮ πιθέ- 
σθαι, -- ππᾶὰ ἆοο] πάτο 68 γγαλτ]ΙοἩ 
Ῥθββες Ρ66ΊΥΘΡΘΗ. 

902. φειδόµενος Ρατίο, Ρνήβ.: 
4ᾳ 1ο] 8οποπθἨη πο]]ίο, 

205. ἀνδρῶν εἰλομένων "ΝΘΏΠ 
ἀ4ἱε ΜΠάππεχ Θ6ΙΠΡΘΒΟΠΙΟΒΒΕΠ 
γγὔχάσπ), ἵπ ἆθτ Βύαᾶς Ῥε]ασονί. 
γρ]. Σ 986 { --- εἰωθότες κτὲ. πιῖῦ 
Βεζαρ απ 196. --- ἄδην, 8ᾳ5 σάδ/ην, 
πασ Ἠϊ6χ της ἆεν αταρτὔηπρ]οὮ ΊαΠ- 
σθη, 5οπ8ῦ Ίππαθι πας Κατσθι Απ- 
{αησνβ1]θο, 

904. Λίπον 116[Α 1οἩ "816 σα- 
τᾶσ]ς, Ῥ{ετᾶο ππᾶὰ Ὑαρφεπ. Ἰπ ἀϊ6- 
86Π Ύθγεο Γά]]5 ἆετ Απβσιηρ τοῦ 
γίον ΕΙ[βεη της ἆθπι Ἐπάρ τοη 
ἨΜοτίθη ΠΡΑΤΩΠΙΕΗ, 

90ὔ. ἄρ) ἔμελλον 5ο11ΐ59 α1βο, 
ΒοἩ]/ᾷ ας ἆετΕιγ{ο]σ]οβίσ]κοἰθβδίπες 
Βομῆφεο: ἅτ. Ρι. 68, 8, 8ὃ απά 68, 
9 1. 

906-908. Ὀιο Ατι, νο Ἠϊεν ἀἱθ 
γοιγψαπάπηρ ἆθβ Ώϊοπιθάθβ πηῖῦ ἆθτ 
ἆθβ Μεπο]αος ΖβαΠΙπΠΘΠΦΘΕΑ/{86 ππᾶ 
αἱ οἶπο ἄσπι Αἰποῖαρ απροκαππίθ 
ΤΠαΐβασπε Ῥοτιολθεί ντα, 1660 πας 
46τ Ὀρτεῖίς 188 ετίο]σίεη Ἐτπᾶδῃ- 
ππησ ἆετ οετβίθτεη ππγοετίτᾶρ]Ιοᾗ. 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. ρο 

Τυδεῖδῃ τε καὶ ᾽ἀτρεϊδῃ, ἐκ δ᾽ ἀμφοτέροιιν 
ἀτρεκὲς αἷμ᾿ ἔσσευα βαλών, ἤγειρα δὲ μᾶλλον.] 
τῷ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα 
”, »΄ ο / σ 5” ῃ 5 ᾽ 

ατι τῶ ἑλομην οτε΄ Ίλιον εἰς έρατεινην πμ : η 310 

ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν Ἔκτορι δίω. 
εἰ δέ κε νοστήσω καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσιν 
πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 
αὐτίκ) ἔπειτ ἀπ᾿ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φώς, 
εὖ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῶ ἕν πυρὶ δείην 
χερσὶ διακλάσσαρ' ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ. 

2316 
νέες 

τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας, Τρώων ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 
Δ Ν [κά 3 / Ε / ν 2 2, 2 

μή δη ουτως ἀγόρευε' πάρος δ' οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 

πρίν γ᾿ ἐπὶ νὼ τῷδ' ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 
ἀντιβίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 

Ώ19 Ύετεο βἶπα 6ἱπσθβδοποΡε, ατα απ 
ἄεηπ ὙετίαρβΏχιοαι ἵπ 4 πατῖοχκ- 
ΖαηΘΙ86Η. 

908. ἀτρεχές Αάν.: πΙνκ]1ο]. 
Ὑρι. 4 140. --- ἔσσευα [τιερ Ἱετ- 
Υος, Ώγβοβῦθ Ζαπῃ ΕΠείρει. Ὑει. ὅ 
161. --- ἤγειρα δὲ μᾶλλον 1ο] τει κο 
Άθετ ηἩΠΣ ποςὮ πετ απΈ, 6χ- 
χθρύθ ηοςῃ πιθητ 1ητα Καπιρέπαή, 
ευαζῦ εἶα Εῆτ Ίπποι Ζᾳχ Ἠτμαο τα 
Ῥχίπσεη. ἤγειρα ἵπ ολΙαβίκοπθι 
Ῥίε]]αηπσ σα ἆθπ νοτπετσεπεπάθῃ 
γετρεη: τρ]. β 202. 8 911. ϱ 14, 
«πος Π 90. Ώιθς ἐταί Ἱπ τ]ς]1ο]ι- 
Καῖς πατ Ῥεῖ Ὠϊοπιθάςβ Ζα: νο]. 196 

209. Ἐταίος Ἡοπη]β[ίομ πο η 
τῷ ῥα "ἀεβ]α]ο παπ), δει Ίπι 
γεικμξαηρο. --κακῇ αἴσῃ σα 61 Π ΕΠΙ 
ΒΟΠΊΙΠΙΠΙΘΗ 1096, πο 4418. Ώου 
6εζαπ]κο Κοεμτί πατῆο]ς σα 904. -- 
ἀπὸ πασσάλου: (Υβ]. φ ὅδ. 

910. ἤματι τῷ Ι8ΐ οι ὅτε πχ Ἠ]6Υ 
σεἰτοπηζ, βοπβῦ αεΏό ϱ5 τοτῬιπάθη 
ΖΙΒΑΠΗΠΙΕΏ ππά 71γατ, απ{δει 7 945, 
ὐθῖς {πι γογεωαηρο. Κν. Ρι1.00.9,9. 

211. Τρώεσσι, νο 900. . 
2139. εἴ κε ταῖξ Ππά, {αῦ., νιο Ο 991. 

Ῥ 5ῦ8. ε 4171. ο 694. 
919. ἄλοχον, ἄθτεπ ἈΝαπιθ ππΏθ- 

καπό 190. --- ὑψερεφὲς --- δώμα --- 
Τ' 988. τ ὅ26. η 925. Ώετ Ὑοτς οηί- 
Ἠ8]6 εἴπεη Απικάταο] ἆετ Ῥε]μηεισ]ιί 
ηβοῖι ἀαι Ἠείπιαῦ, ἆῑε εχ ηΙοὮί νγῖθ- 
ἀετεεμεη φο]1ΐ6. 

930 

914 -- π 109: τα Β 2ὔ9. αὐτίκ” 
ἔπειτα Ἰαῦ εοίπο Βεζῖεπαπς 1π ἆθπι 
{ο]σεπάεη ΚοπαΙοπα]εαίσ. --- ̓ τώμοι 
Κοππθβεῖν. --- ἀλλότριος φώς οαἶτπ 
ἔτεπιᾶεν ΜαπΠ, νγεπῖρ ΠΙΕΗΥ αἱ: 
6ἶΏ ΑΠά6ΤΕΥ. 

91ὔ. τάδε τόξα ἆεηπ ῬΏοσεπ Ἠ16Χ, 
παοπαάτιςκ]ο]Ὦ Ἠιπγγεϊδεπᾶ, ππι Ὀ6ι 
βθἴπον Ὑαγβίοπεταηο σ]6ΙοΏβδΒπη Κει- 
πε ΖγείζεΙ Ὑεσεν 468 ΟΡ]εκίς σα 
Ίαββεῃ. --- φαεινῶ ἐν, εἴαθπαίσθι 
Ηϊαξις Ίπ ἆθτ Ῥπ]κοΙκομου Οἤκας. 
Ζαπι Ἡριθπείοη νο]. ἐν πυρὸς αὐγῇ 
1206. 3610. --- Φείην: ει Ορίαῖν 
Ῥοσειεμπεῦ ἆθεῃ Ῥ]ο[ϐ 8ΠσΘΠΟΠΙΠΙΘΠΕΠ 
Έα], πῖο π 108, πᾶλμτοπά 6: 1π 
Ἠμητ]ςΠο [κας πηγεΙ{ε]]ος Ῥετεῖῦ 166 
ἄεηπ ΈΒοσ6ου 1πε Έθαεν Ζα ψετίεη. 
ΓΑπΗΑΗΡ.] 

916. ἀνεμῶλια εἀνοανρία] [γαδίγα, 
ν]θ ἀνεμώλιον Φ 414. 

318. μὴ δὴ οὕτως: τα 4 191. --- 
πάρος οὐ πηθ {ο]πεπάεπι πρίν γε, 
πο β 12Τ. σ 288. -- ἔσσεται τηῖθ 
ἄεπι Αἀάνειρ 65 π]να πετάεπ): 
ζα 4 416.--- ἄλλως “απάςις᾽, ΏΘ6βΒ6ΘΣ, 
νιο ὃ 116. υ 211. ὦ 107. 4 99Ι. 

919. ἐπί τα τῷδ᾽ ἀνδρί. -- νώ 
Β]εἰκῦςποσαρα{1τ πα. πειρηθῆναι, 
Ώας Κοπίτακιετεπᾶο νώ τπά τῷδ᾽ 
6 ποῦοπ εἴπαπάεν, πε ε 166. 594, 
ο 488. τ ὅδ. χ 21τ. Κ 224. 

990. σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι 68- 
Ἠθτί ΖΙβ8ΊΩΠΙΕΠ, πε 4 986. Χ 951. 



56 δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε, 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο., ὄφρα ἴδηαι. 
οἷοι Τρώιοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 
κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέµεν ἠδὲ φέβεσθαι" 
τὼ καὶ νῶι πόλινδε σαώσετον, εἴ περ ἂν αὖτε 
Ζεὺς ἐπὶ Τυδεῖδῃ «4ιομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 22ὔ 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 
δέξαι, ἐγὼ ὃδ᾽ ἵππων ἐπιβήσομαι., ὄφρα µάχωμαι' 
ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο. µελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι.' 

τὸν δ᾽ αὖτε προδέειπε 4υκάονος ἀγλαὸς υἱός' 

».,4ἰνεία. σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ᾽ ἠνία καὶ τεὼ ἵππω᾽ 
» ζ »ν.. / / [ή σα 

μᾶλλον υφ΄ ηνιὀχω εἰωθότι καμπυλον ἆρμα 

200 

οἴσετον. εἴ περ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τυδέος υἱόν: 
Δ ἃ . , ’ 2 ᾿ 3 / 

µη τῶ μὲν δείσαντε µατήσετον, οὐδ ἐθέλητον 

ΜΠέ σύν βἰπὰ ἀῑο Ίαβεπ αἱ Ζπα0ο- 
Ἠὸχ Ζατ Ῥεχβεοη σεἀαοΏί. 

9591 --258 --ϐ 10ὔ---107. ὀχέων, 
νοη όϊπεπι Ίαρεη: σα Τ 99. 

939. οἷοι ψητά ἀπτο] ἐπιστάμενοι 
μτὲ. οτ]Ἀπίοτί, --- Τρώιοι ἵπποι "4ϊθ 
Ώοβεο ἆθε Έτος”: νρ]. 206. ᾧ 991. 
978. Ἐβεπεο 4 6ὅ9τ Νηλήιαι ἵπποι: 
Τα Β 320. --- πεδίοιο ψελῦτυ Ζα ἆθπ 
Γο]ρεπᾶεπ ΙπβπΙνοη: Ζα Β τβῦ. 

9328. ἔνθα καὶ ἔνθα 5{θίβ γοπ πα 
επἰρερεηρερείζίεν Ἠ]ομίαπσεἨ, Ἠϊεχ 
τοτψᾶτίς παπά τήοκνγᾶτίαβ, ταῖς Βεζαρ 
αἩ{ ἀῑο Ῥείάεη Ύδγρεῃ. --- Ηεῖπ ἆα]κ- 
ψ]βοπετ Ύετεραι. 

9304. καί 8ποΏ, Ὀεζοιομπεῦ οἴπθ 
Έο]σεταηρ απβ ἀθπι νοτμοτρεμεπάεπ 
α]]σεπιαῖπαπ Ὀτίαι] ὕθει ἀῑο Ττε- 
Ἠο]ικεῖίν ἆατ Ἠοβεο βᾶτ ἆεπ Ώθδβοῃ- 
ἀετπ Εα]]. --- εἴπερ ἂν αὖτε, ψῖε 285, 
ΨΘΏὮ πΙτκ]1οἩ πἹεάςτ, ΥΒβ 6Υ 
π8ς] 918 {. ζαπᾶσολπεί πολ {ῦ σεπεϊσῦ 
16 αΠΖΙΠΕΗΙΙΕΗ. 

95ὔ. ἐπί τα ὀρέξη: να]. 5856. 
956 -- Ρ4Τ9. Αἰπεῖας 156 Ζα Επί[ς 

Ζα Ῥαπάβτοβ σθΚοπηππεη (161). Ώα 
αῦΌθχ Ὠα]άᾳ εοξοτό παση Βεεπάίσαπσ 
465 ἀθερτᾶσμς 259 4επ Ίασεη Ὦε- 
εἰοῖσεπ, ϱο 15 ἤρετσαπρεῃ, ἆἀαίβ 
ἀΐθβετ ΙΠ7ΥγΙβοπεη τοπι Ἠ/ασεπ]εηΚκεχ 
4ε6 Αἰπεῖαρ Ἰετρείσείαητεη 190. 
Αϊπεϊας Ἰας ἆαπιεε]οοιπ ἆἱε Ζὔσε] 
ΏΡΕΠΟΠΙπΙΕΠ απάᾶ Ὠϊθίείς αἷς Παπ παῖῦ 
δέξαι ἆἀεπι Ῥαπάαχτος. σιγαλόεντα, 
γοη ἆει ἀεπι Ἰεάεχ σερεῦεπεπ Ῥο- 
Ἠίατ, 

ϱ0π. Ὑσ]. Ρ 480. ΏΌοι Πααρίρερτϊβ 
468 εάαπ]κοης, ἆετ ἆαεπ εσεηεαῖ” 
Ζα 996 ὈὨϊ]άδί, ἔοὶσε οτθῦ ἵπ ὄφρα 
µάχωμαι ἀ.1. α]βπαραιβάτης (Ψ199). 

908. δέδεξο εωοίρε, "Ὀθβίς]μ ο” 
{οϊπά]1οι, 4 θχ Υ 81 'Τα890 Ίπβ Απσοῦ 
ππά χ δ40 “οπιρ{απρθ’. Υοτ]ᾖοχ δέξαι 
Ιπ απάθτεπι 31Ππθ. ολοι Ἠοπιθς 
ν/οσ]βα]έ ὄ[τοις πας 4οτ Βεάειίαπς 
46βεε]θαοπ ἨΓοτίθς, αΏεν βἰθίς 1π νοι- 
βομΙοάσπεπ ΕΟΣΠΙΘΗ: σα 540, 880. 
Ν Τ48. Ρ τοι. Υ οπ0. ὃ 461. κ Ἰθ6. 
ἔ 88. µελήσουσιν δέ ἵπ οπΙθβΙδομοχ 
Ῥίο]]πηπσ Ζαπι νοτπθγρομεπάεη Ὑετ- 
Ῥαπα, Ὀϊ]άευ σαπι Ἱπιρεταῦν ἆ4εη 
Νασμεαί2: 80 ψΥθτάἆςθῃ, 

280. ἔχε: Ἱπροταί. Ῥτᾶβ.: Ὦ6- 
Ἠα]ία, Ζα 3226. 

981. μᾶλλον ψ]]]]ροτ. -- ὑφ᾽ 
ἡνιόχῳ εἰωθότι σΙ]ῖ πατ Εῆτ ἀεπ νοτ- 
Ἠορεπάεη Εα]1, πγοῖ] ἀῑο Ῥίετᾶε ἀθα 
Ἠτέ ἀ4θβ Αοπεαβ Καππζεη (254): ἴπα 
Καπιρίο γαχ ο βοπ8ῦ πο Ἡ/ασεπ- 
Ἰοπ]κογ. ---- καμπύλον, πρ ἀγκύλον 
ἅρμα 7 99, Ὀο1εἩὲ εἶοἨ ααξ ἀῑε σθ- 
Ῥοψεπο θεία]ὲ ἄοι ἄντυγες: Ζα 269. 

9832. οἴσετον βἴᾶτ]εει αἱ ἄξετον, 
4θπηπ ἸῬδΐπι ππαϊτἁάθτίσεηπ Κτίερβ- 
ψ/Άσεπ τηΏίο ἀῑεθ στὂ(βίο Ἰιαεῦ απξ 
46τ Ὠοεϊεμςε] απᾶ εοπς ααξ ἆεπ 
Ῥήετάεῃ. --- φεβώμεθα Ἠ1εν ὑταηβῖδν 
ἐππῖν {Γ]1επθη πιᾶββεῃ”. 

999. µή ἆαίβ παχ πῖολέ, βε]Ώ- 
εἴάπάίσετ Απθάτασκ ἆετ Βεεοτρηῖβ 
1π ν'αγηθηάετι ΒΙΠΠΘ, δείσαντε µα- 
τήσετον (Κοπ]απκΏν) 1π Βομτεκ- 
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2 ’ / Δ ; , 

ἐκφερέμεν πολέμοιο, τεὺὸν φθόγγον ποθέοντε. 

νῶι δ᾽ ἐπαῖξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 
αὐτώ τε ατείνῃ καὶ ἑλάσση μώνυχαρ ἵππους. 
ἀλλὰ σύ α αὐτὸς ἔλαυνε τέ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω, 

τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξοµαι ὀξέι δουρί"- 
ὧς ἄρα φωνήσαντες ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες 

ἐμμεμαῶτ) ἐπὶ Τυδεῖδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους. 
τοὺς δὲ ἴδε ΣΘένελος, Καπανήιος ἀγλαὸς υἱός. 
αἶψα δὲ Τυδεῖδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»Τυδεῖδη «{ιόμηδες, ἐμῶ κεχαρισµένε θυμῶ, 

ἄνδρ᾽ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε µάχεσθαι, 
5 η. ν) ἵν᾽ ἀπέλεθρον ἔχοντας' ὁ μὲν τόξων ἐὺ εἰδῶς 
ΤΙάνδαρος., υἱὸς δ᾽ αὖτε 4υκάονος εὔχεται εἶναι" 

Αἰνείας δ᾽ υἱὸς µεγαλήτορος ᾽άγχίσαο 
εὔχεται ἐκγεγάμεν, µήτηρ δέ οἵ ἐστ᾽ ᾽αφροδίτη. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμµεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων, 
θῦνε διὰ προμάχων, µή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσῃς." 

9ὃὅ 

240 

| 245 

μηδέ µοι οὕτως 
250 

τὸν ὃδ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς «4ιομήδης' 
μή τι φόβονδ᾽ ἀγόρευ᾽. ἐπεὶ οὐδέ σε πεισέµεν οἵω" 

Κεπ ρεεεῖσῳ 2απάθτη, εὐττίςομ 
πετάε. --- οὐδ᾽ ἐθέλητον πβοἩὮ μή, 
πθῖ] όἵπ Βεστίβ: απ 51ο] εἰτᾶι- 
Ῥεη. 

995. νώι 180 ταῖς αὐτώ σα νοτΏίη- 
ἀεῃ. --- ἐπαΐξας Πεταπσερυὔντα ϐ” 
αἰαπί εὐοίς Εῆτ β1ςῇ. 

956. Ὑρ]. Ρ 496. αὐτώ τε καὶ --- 
ἵππους: εἶπε Τεϊήπτςσ, πποάπτεη ἆθτ 
πηῖῦ νῶι 9856 Ὀεσοππεπε εάαπχκο ζι- 
σ]εῖοῖι εἶπε νγοϊνεταπᾳ ετ(ἁμτό: σα 
4 29π. Γ 901. κτείνῃ 160 ποΟἩ γτοη 
μή αὈλᾶπσΙᾳ. --- ἐλάσσῃ: Ζα 4 154. 
--- µώνυχας -- μµονώνυχας ϱἵπ- 
πα {1σ. 

259. ποικίλα: 7α ὤ 3996. 
940. ἐμμεμαῶώτε "Ὠοϊάςα τνο]] 

Καπιρ{ρεσίεχ) σα ἔχον: τα 149. 
-- ἔχον: σα Τ 968. 

941. [Απμαπς.] 

948 -- 956. Κ 934. 
944, ἐπὶ σοί Ζᾳ µάχεσθαι: τα 194. 
945. ἔχοντας, ἆετ Ῥ]ατα] 7απι 

ποτμετρεπεπάεν Ώπα]. Ἐτ. Ώι. 68, ὃ. 

94Η --- 468. Ύ 908. Αἰνείας ὃ᾽ εο- 
{οτί ἄει Ἀαπιο εἰαῖῦ ὁ δέ νρ]. 245. 

- υἷός Ῥιβαϊκαϊιν ταῖς ἐκγεγάμεν 
ο1ς ΒοΏη αΏζαβίΒΠΙΠΙΘΠΗ. 

948 -- Ύ 3909. µήτηρ δέ οἵ ἐστι: 
Κτ, Ρι. 48, 8, 9. 

249. νε. ὢ, 866. χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ 
ἵππων ']α[5 πηπβ ααΓάεπι ὕασεπ 
σατῆοξννεἸοιπ απ): Γιοπιεάες Παῦύε 
184 Β Ἱπ ἆετ νοτάετείεη Ἠεῖπε Ζα 
Ἐπ[εα σεκάπαρίε, Βίπεπε]ος Ῥείαπα 
β1οἩ αιξ ἄεπι Ί/ασεπ 1π 4ει Νάμο 
ίσα 188), Καπι ]εῦζ0 απξ ἀεπιδε]ρεῃ 
Ἠεταπσείαμτει παπά ετπιιμηίο ἆεῃ 
Ὠϊοπιθάςε, ἄεπ ΊΤαρεη σα Ὀεείείσετ 
ππᾶ βἷος απβ ἆετ νοτάετείεη Ἠε]]μα 
σατΏςσκζα2ίεπεῃ. Ώας9 ῬΒεμ]ασμί{ε]ά 
αΌεχ φο]]ΐθ ϱς π]οί νετ]αβεεη, πε 
4εχ {ο]σεπᾶο εσεπεαῖᾳ Ῥοπνοῖεί. 

250. Υρ]. 4 945. µή πως ἀ απο] 
π]ο] (ἀχσεπάν1ε) είνα, 

26». µή τι φόβονδ᾽ ἀγόρευε 
εαρτ]οἩ Καπ Ἰοτῦ πεῖσετ πατ 
Ἐ]πολί), εἶπε Ῥτᾶσπαπῦο Ὑοατρίῃ- / 
ἆππρ: νο]. Π 69τ τς Θ 189. 151. 
4 91. 446. Μ 194. Μι 'Ε]αοί) 
ῬοσεἱοππεΏιοπιεάεβεομοπ ἀεπβϊςκ- 
πας Άπ9 4ετ Ῥείμε ἄετ Ύοτκάπιρξετ 
(950) παπι Ύ/ασεπ. -- οὐδέ απο] 



σδ δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε.,. 

οἱ γάρ µοι γενναῖον ἀλυσκάξοντι µάχεσθαι 
οὐδὲ καταπτώσσειν᾿ ἔτι µοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν. 
ὀκνείω δ᾽ ἵππων ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως 2ὖὅ 

ἀντίον εἶμ᾽ αὐτῶν τρεῖν μ᾿ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς ᾽άθήνη. 
τούτω δ᾽ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι 
ἄμφω ἀφ᾿ ἡμείων, εἴ γ᾽ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ ὃδ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
αἴ κέν µοι πολύβουλος ᾽ἄθήνη κῦδος ὀρέξῃ 200 

ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠκέας ἵππους 
αὐτοῖ ἐρυκακέειν. ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας, 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπᾶῖξαι μεμνημένος ἵππων, 
ἐκ δ᾽ ἐλάσαι Τρώων μετ ἐυκνήμιδας ᾽ἀχαιούς. 
τῆς γάρ τοι γενεῆς, ᾗς Τρωί περ εὐρύοπα Ζεὺς 2060 

δῶχ᾽ υἷος ποινὴν Γανυμήδεος. οὔνεκ ἄριστοι 

π1οἈ ϐ, σε]ὂτέσαπι σαηζεπ ἀεἀαπ]εῃ 
απᾶ Ὀοσεϊομππεί ἀἱο  Ῥογδίπείαπι- 
πππηπσ ἀ4θ8 ἄταπᾶθς τοῖς ἀθτ ΥοἩθχ- 
πεπεπάεπ Απζοτάεταπρ. 

908. οὐ γάρ µοι γενναῖον ἀθΠἩ 
ος 186 πΙολῦ πιαἰηπθ (πι {θ- 
5οπ]αοςλμίέ Ἰ1οσεπάς) Ατζ. -- ἅλυ- 
σκάζοντι(αἰχαλΙετένοη μοι)μάχεσθαι 
αἱ5δαΙπκπβγεΙοπεπάθτσα κ ἃπῃ - 
Ῥΐ6π, γοτι Πἴοκσαςσ ας ἀ4ετ Υου- 
Κκἀπιρεετ]πία, οἶπε Κοπἰγαββοετεπάθ 
Ζπβαπιπιεηείε]]πηρ αἱβΙτοπῖβομο Απί- 
ποτῖ απ! ἆεπ Ύουβοβ]αᾳ ἀε9 Ῥήμο- 
πε]ος, ἄπη]ον Ν 205: οὐ, γὰρ ὀίω 
ἀνδρῶν δυσµενέων ἑκὰς ἱστάμενος 
πολεμίζειν. [Απ]απς.] 

9654. Ζαπι εάαπκεν ναι. 7 448. 
9506. ἀλλά ΦΟΠ4ΘΤΗ, “Ψίο]πιο]ε, 

η8Ο. ἀθπι ποραίνοη ὀπνείω. --- καὶ 
αὔτως “αποἩ βο”, πο 16] Ῥίπ, οἈπθ 
βσεη: τα 2 198. 

956. αὐτῶν, πὶθ ΠΒΟἨΠθΘΥ τούτω 
ἄμφω Αἰποίας ππᾶ Ῥαπάπχος, --- 
τρεῖν {1ἄελίσπ. --- ἐᾷ ἆπτο]ι Ἀγπί- 
7656 αἰπκ]]οίσ: νρ]. φ 258. Κ 944. 
[Αημαπρ. 
20Τ. πάλιν ἴεῦς Ὀτίμομ Ἱσατῇ οκ”, 

αὖτις πιθάςετ: σα Β 2916. 
308. εἰ Ὀἱς φύγῃσιν πεΏὮ πΙτΚ- 

1196Ἡ ἆςετ εἶπο 1πηπΘΥἨ 1 επῖ- 
ΤΙΏΠΕΠ 891146. εἴγε δἱ φιάεπι απ- 
παζθε]ραχ περεη εἴπαπάςε πΊθ ηΟΟΗ 
ε 206, απᾶ εἵηπ ἀορρε]ίθς γέ ἵπ ἀθτι- 
εο]ῦθι Ααΐπο πὶο 988, 807. Π 90. 
ᾱ 206. 

9600. πολύβουλος ἀϊοταίβο]]ασ- 
χθίσᾳπο, πΨῖθ π 289. 

961. σύ δέ, Ναολβαίχ. --- τούσδε, 
Ἠππγεϊκεπα αΓ 5οἵπ θἶσηθα γοπ Φῇ]θ- 
η6]οβ 243 πετυοϊρε]οπ]κ{έεβ ἄεβραηΠ. 

209. αὐτοῦ Άη Οτί απ Ῥΐο]]ο, 
Ἠ16χ, --- ἐξ ἄντυγος, πῖθ 829. ὄντυξ 
186 ἆαθτ ππι ἀ4επ οῬειη ἸΓασεηταπά 
1ο ΠεταπαΖ]οηεπάο απὰ 1 σα 
οβεπεη Πἠσ]κδαῖζο ἆθβ Ἰ/αρεπε Ιπαῦ- 
ρεκτήπηιππίο Βίαῦ, ἆατ αἱβ Τιεμπε, 
ατὶβ τιπὰ σαπι Απριπμάεηι ἀετ Ζῇρο] 
ἀἰεπίθ. Ὀπά πνοῖ] βἶοαμ ἀἱθβο ἘΙπ- 
{πββυης απ΄ Ῥοϊάεη Βεϊοη ἆθβ Ί- 
σεης Ῥοΐαπά, επ απο]. ἀοτ Ρ]ατα] 
τ28. 4 585. Υ 500, --- τείνας πι] - 
ἀεπι ἆπ αἰταίί απρορππάθη 
Ἰαδέ: 7α Τ 961. 

2608. 4ὐνείαο Ζα ἵππων ππᾶ ἀἶθβετ 
ἄοπιᾶν νοηπ ἐπᾶῖξαι αὐπήπσιρ. 
μεμνηµένος αἈβο]αῖξ, νε α 948. ὃ 
161 απᾷ ορεπ{α]]ς ὈῬοαϊπι Ιπιροταῖῦῖν 
Τ' 1685: οἹπσεάσθη], πΏππμεη 468 
5σεσεβεπεῃ Αιζπαρς, 

264. Τρώωνζα ἐκ νο ἆεπΤτοετη 
νεσ”, απβ 1Ἠτοπι Ῥετεῖο[θ. 

966. τού: πηι[σξ ἅα ψββθεη, 58ρ 
10] 411. --γενεῆς, αὈ]α[ν. οποῦίν, 
ψῖθ ἧς, πζπη]]οἩ εἰσίν. Ἐτ. Ώι. 4π, 
6,9. ---ἧς .π8 πο]ο]απα, πῶχαΗοἩ 
ἵππους, να]. 3268. --- Τρωέ ππ]τα 
άπτο πέρ Ὠδβοπάθτα ΠΘγγογρε]οβεη. 
--- εὐρύοσπα ἆετ ποϊιίὔπεπᾶε, 
πεϊνἀοπποχπᾶθ. [Αππαπᾳ.] 

960. υἷος ποινήν αἱ Βια[βο Εᾶτ 
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ϱ/ σ ” α ο 2} 2 3. / 

ἵππων, ὅσσοι ἔασιν υπ Ίήῶ τ ἠελιον τε. 
- - 5 ” 2 ». , 

τῖς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Αγχίσης, 

Λάθρῃ 4αομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους. 
τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνὶ µεγάροισι γενέθλη" 2τ0 

τοὺς μὲν τέσδαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ᾽ ἐπὶ φάτνη, 
τὼ δὲ δύ᾽ 4ὐνεία δῶκεν, µήστωρι φόβοιο. 
εὖ τούτω κε Λάβοιµεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.' 

ὧς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ ὠκέας ἵππους. 215 

τὸν πρότερος προσέειπε 4υκάονος ἀγλαὸς υἱός᾽ 
"πκαρτερόθυµε δαΐφρον, ἀγανοῦ Τυδέος υἱέ, 
ἦ µάλα σ᾽ οὐ βέλος ὦκυ δαμάσσατο, πικρὸς ὀιστός' 
νῦν αὖτ ἐγχείῃ πειρήσοµαι, αἴ κε τύχωμι.. 

' ᾖ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος, 980 
καὶ βάλε Τυδείδαο κατ ἀσπίδα" τῆς δὲ διαπρὸ 
αἰχμὴ χαλκείη πταµένη θώρηκι πελάσθη. 

4 επ (βεχαπΌίοπ) Ρο Άη: νο]. Υ251 Ε, 
--- οὔνεκα "ππθὶ]” πα Βεστϊπάπης, 
πγαχαπι Ζεπ8 ἆθεπι Ττοβ σεταἆθ ἀ41θ8θ 
Ρΐετᾶε αἱς Βα[βθ σαῦ. 

201. ὑπ] ἠῶ πη{ζοτ -- Ἠϊπ, τσ]. 
ὑπ αὐγὰς ἠελίοιο β 181. 

9608. τῆς γενεῆς αλρ]αΜῖν. ἀεπείϊν 
ἀο5 Ὀτερταπσα, πᾶπι]ο] ἵππους: Ἀ 18 
ἄθπι ἄε5οβ]εσ]λίε ὔαπιπιεπᾶςε 
Ἠο9οββο, ἔκλεψεν 5ίαβ], ᾱ. 1. Υετ- 
βολαβίο εἶο] ἄπτοι Ίσα. 

269. λάθρῃ 4αομέδοντος: το]. 
6 το. --- ὑποσχών ἵπάςπι ϱΥ (4.1- 
ππζετΠ]θ6]6, ἆ. 1. τοπ ἆεη Ηεηρεῖεπ) 
Ῥε]έσεπ Ἴοίς. -- θήλεας αἱς Ἐε- 
πα πΙπ πι. 

2Τ0. τῶν αβ]αῦ. ἄει. θε Όχαρναπσε 
σα ἐγένοντο. --- οἳ --- οἳ. ---- γενέθλη 
Ῥτβάι]καΏνο Αρροβίμονπ σα δαΏ]. 
Ἐξι ἵσατ Ώαςςα”, ζα 6ἴηπθτ ΡίΑΠΙΤΩΘ 
Ῥθββεγετ Ἠ9οββθ. Απάετο γενέθλης. 
[Απμαπς.] 

ο ΤΙ. τοὺς μὲν τέσσαρας ἆῑθ ΘΙΠΘΊΏ 
| πᾶΏπτα]1ομ νίαοτ. Ζππι Αβγηάείοη 
| νο]. η 688, 2 19τ{ -- αὐτὸς {ᾶτ 

816Ἡ, πε φ 50. 194. 
213. τὼ δὲ δύο 4ἱε απάετηΏ 

| πγοὶ, -- µήστωρι φόβοιο: το]. ϐ 
108. Απάστε µήστωρε. [Απμαπρ.] 

918. εὖἶ τούτω κε Λάβοιμεν 8ηΠ- 
Φ6ΠΟΠΙΊΙΕηπ γὶτ Κὔππίεη εἴπα 

ἀϊθβο ετὈοαιίθἨη, πῖθ 6 196. Ντ. 
Ρι. 64, 11, 9. [Απ]αηρ.] 

γ, 214-551. Το ἄεε Βαπάαγοδ 
τωιᾷ Τεγισιωιάιίπθ ἄες Αἰπείαδ ιώνᾷ 
ἄεγ Αρ]ηοάϊῖε. 

215. τώ, Ῥαπᾶβχο ππᾷ Αεπεᾶς: 
νο]. 940. --- ἦλθον ἐλαύνοντε. Ώευ 
Ρ]ατα] ἆαι Υετρα πγ]τᾷ Ῥαῖι Ὀιομίθνπ 
{τοις πηῖῦ ἀεπι Ώπαὶ επίπεᾶεν ἆθ8 
Ῥτοποπιεπβ οοτ ἄε5 Ρατιοϊρίατης 
τετραπάᾶεῃ. 

916. τόν, ἄεπ Ώϊοπιθᾷςες. 
2τπ. Ὠιο Ψοταπεε]]απςσ ἆει ἀῑρ 

ααβδάααετηᾶο Ταρ[ετκεϊῦ (καρτε- 
ρόθυμε) ἀθ5 ἄεσπετς απετκεπηεπάεἩ 
ΑὐνΙραίο τοτ ἀἆθτ Ῥοαγεοπεπρεσεῖο]- 
πηιπσ αἰθὮῦ ἴπι 6ΠΡΘ6Π ΖΠΡΑΠΙΠΙΘΗ- 
μαπρο πηῖῦ ἆθπι (εάαπ]επ ἀε5 Το]- 
σοπάεηπ 61865, ἄει αἱς Απρτας ἆθτ 
Ῥεπιπάεταπς σα {8β5εη 150. 
318. ἤ μάλα Εἄνπαϊν ᾖπ. -- 

οὐ: τα Ἐ 106. --- πικρὸς ὀιστός (πτι 
99), παο]άτᾶςσκ]ο]μαο Αρροβίοη σα 
βέλος, 5υεμί {αδῦ Κοηαεβῖν πι 
Τη]α]ό  ἆθς Ἡαπαρίτειτραπις οὐ 
δαµάσσατο. 

919. νῦν αὖτε ]ευπί ἀβσεσεῃ. 

280. σι. σα ΤΙ 955656. 

282. αἰχμή ἀῑε Βρϊϊίπε, πὶο 4 
461. 508, 
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τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄυσε 4υκάονος ἀγλαὸς υἴός' 
βέβληαι κενεῶνα διαµπερές., οὖὐδέ σ᾿ ὀίω 
δηρὸν ἔτ ἀνσχήσεσθαι' ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκας.' 280 

τὸν ὃδ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς «4ιομήδης' 
ἤμβροτες. οὐδ᾽ ἔτυχες' ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶί γ᾿ ὀίω 
πρίν γ᾿᾽ ἀποπαύσασθαι., πρίν γ᾽ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 
αἵματος σαι ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν. 

ὡς φάµενος προέηκε' βέλος δ᾽ ἴθυνεν ᾽4θήνη 290 

ῥῖνα παρ ὀφθαλμόν., Λευκοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας. 
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλὠῶσσαν πρυμνὴν τάµε χαλκὸς ἀτειρής, 
αἰχμὴ ὃδ᾽ ἐξεσύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα. 
ἤριπε ὃδ᾽ ἐξ ὀχέων., ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῶ, 
αἰόλα παμφανόωντα. παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι 2956 

ὠκύποδες' τοῦ δ᾽ αὖθι Λύθη ψυχή τε μένος τε. 

288. τῷ δ᾽ ἐπὶ: τα 101. 
984. διαµπερές ἀπτοὮη απᾶ 

ἄτπτοαλ, πἰομί Ῥ]οίς οῬοετβᾶςἨ]Ιο] σο- 
τιζῦ. 

286. ἀνασχήσεσθαι: ἆπτα π]ὶτᾶ 
βέλος ἃπβδ βέβληαι αἱ ΟΡ]εκί σε- 
ἀαεπί: νᾳ]. 108 Ε. 4511. -- ἔδωκας, 
ἀοχ Αοτῖκέ η Βεζαρ αα[ 4επ Ααρεπ- 
Ῥ]ο]ς ἆετ Υεγπαπάπηρ. Ζγγεϊζες Ηο- 
πη]ςύ. -- 4 288. 

9986 -- 4 384. Ὑρ]. Ύ 480. ταρ- 
ήσας ἵπ Βομτεσκαπ σοβο{ζζ. Κ1. 
1. 58, δ. 
281--8. ἀτὰρ µέν 3Ώ6χ ἔτα]]1ο 

εἷο. ἀῑα Αποηοτι απξ οὐδέ σ᾿ ὁίω 
984, 48Π6χ σφῶι ἵπι ἄερεηεαίσ ἆπτοῦ 
γέ Ῥείοπῦ. -- ΒΙπη: ΑΡ6γΓ ΨΕΠΠ 
ἄα αποὈ π]ομί σοίτοβεπ Ἠαες, 8ο 
παπ{ς 1ο ἆοοἩ ποπ] υεϊνετοη Ὑετ- 
ϱαοΏθη αἵπ 216] βείπεπ. ἀποπαύ- 
σασῦθαι: ἆετ Αοτῖδε ομΏπο Ἠβοκβιολί 
απξ ἀῑο Ζ6Ις βοπ]οοπίπῖπ νοπι Ε1π- 
ἔτι ῦ 4ετ Ηαπά]απᾳ, ες περεπ ἆθβ 
{ο]σοπάεπ ΙπβπΙ{6. ἄσαι, ππι ἆαβ 7οἳί- 
Ἠο]ια Ζαβαπαπιοπίτεϐεη Ῥεϊάετ Ηαπάᾶ- 
Ίππσεπ ζα Ὀεπείομπεῃ. Απάετο ὤπο- 
παύσεσθαι. -- πρίν Υ ἤ επο α1ς, 
ἀεπι νοχπετσεπεπάθη πρίν γε επῖ- 
ϱρτθο]επᾶ. Ετ. Ῥι. 64, 17, 8. 
[Απμαπο.] 

289 -- 78. Χ267. αἵματος σαι, 
Ῥα]ά]1ο] πι ἀῑο Ὑγπ]ά]αϊε 4ες Άτες 
ἨετνοχζαΠεΏεη. --- ταλαύρινος, νΟἨ 
ταλάω παπά ἀθεπι ἀἰραταπαϊθτῦεη ῥινός 

φοµμΙ]άταροπά, ἆαππ ἄρετπαιρῦ 
αἰτοῖίραχ, πιχ Υοη Ατθβ, [ΑπΠαπρ.] 

990. ὧς φάµενος: Ἐ 886. Χ 241. 
--- ἴυνεν ἀθήνη: τα 1898. Αίμοπο, 
4ϊο ἆεπ Ῥαπάατο Ζαπι Ὑετίταρε- 
ῬταςοἩ σετοεῖσζ Ἠαΐία, Ἰειείεί Ἠϊ6ι σαχ 
Ετίοραπσ 4θββο]Όοῃ ἨαΗτείο]Ἰο Ηαπά. 
Ώου ἰτεβεπᾶο Τιαπήθηγγατ{ ἴππ ῬΏορεπ 
νοη ππ{θη πας οΏεπ πᾶτο 9Ί1Πθ 5ἷθ 
πΙομ6 παῦρ]ο] 6ΕΥΓΘΡΕΗ. 

991. ῥῖνα 186 Λοοιβαῖν ἆ6β 2ἱ6- 
168. ---Ίευκούς Ῥεσεϊολποῦ ἀῑο παὐτ- 
Ἠσ]ο ἈΒεβοπαβεπ]λοεϊς αἷ]ετ 28μποθ 
ἄροτπαιρί, Υβ]. γάλα Λευκόν, ὁστέα 
Λευκά: Ὀεπεϊομποπάθτ ΡἱθΠί ϱ6 4 
416. τ 898. -- ἐπέρησεν, πῶπα]]ο]ι 
βέλος. 

999. τοῦ, ἆθβ ΕαΠάαΤΟΒ, Το γλὠσ- 
σαν αὐλᾶπρίρ. --- ἀπό 7Ζα τάµε, Ὑῖθ 
Τ 2992, Τ' 2660. Χ 908. -- γλῶσσαν 
πρυμνήν ἀϊῑεΖαησε Ἀπ ἀἆετ ἉΓαχ- 
26]: ἀϊῑε Ζπηπρο, ἀῑδ γοτποςχ πα σα 
ν]6] σερταΒ]{ Ἠαΐΐο. 

998. ἐξεσύθη {α]ὰτ 
[Απμαης.] 

994 -- 41 υπᾶ 68. 

996. αἰόλα βοΠπΙπιπιοτηᾶ, πῖθ 
ΗἩ 929. Π 107. 4 574, ᾳοβιεϊρετυ 
ἀπτοβ παμφανόωντα: 7α 618. -- 

Ώθτατβ. 

παρέτρεσσαν ΑΒΡΙ8ΒηἩἸΡΕηἈ Αβοπεα 
βοϊἹυυᾶἈτίς. ή 

996 -- ϐ 128. ψυχή τε μένος 
τε Αἴεπι απᾶ Τερεπεξταίῦ, 
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Αἰνείας δ᾽ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῶ. 
δείδας µή πῶς οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν ᾽Αχαιοί; 
2 » 5» 2 2 ν η , εν 4 Α , 
ἀμφὶ ὃδ᾽ ἄρ) αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθῶς, 
πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐίσην, 900 

τὸν κτάµεναι μεμαώς., ὃς τις τοῦ γ᾿ ἀντίος ἔλθοι, 
σµερδαλέα ἰάχων' ὁ δὲ χερµάδιον Λάβε χειρὶ 
Τυδεΐδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 
οἷοι νῦν βροτοί εὐσ᾽' 

ς / ος/ / Δ 5 Ξ 
ϱ δὲ µιν ῥεέα πάᾶλλε καὶ οἱος 

ον / 2 , 2 3 , 21 Ν 
τῶ βάλεν «4ἰνείαο κατ ἰσχίον, ἔνδα τε µηρος 806 

ἰσχίω ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ µιν καλέουσιν᾿ 
ΘΛάσσε δέ οἱ κοτύλην., πρὸς δ) ἄμφω ῥῆξε τένοντε᾽ 
ὦσε ὃ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος. αὐτὰρ ὃ γ᾿ ἤρως 
ἔστη γνὺξ ἐριπῶών, καὶ ἐρείόατο χειρὶ παχείῃ 
γαίης' ἀμφὶ δὲ ὅσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 5810 

Εᾗ 3 - 

καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν «ἀὐνείας. 

991. ἀπόρουσε “6ρταηπς θα) 
ποπι Ί/ασεπ σα ἆθπι Τούεῃ. 

999. πείς Ἠεπιίεί. -- Ρ 4.ἀμφὶ 
ταῖς αὐτῷ απι 1η βε]1ς, ππι ἆθη 
τοΐοα Κύτρον: σα 4 498. 

800. 801 -- Ρ ή. 8. οἱ τα ἔσχε 
πρόσθε αἰτοσκ{ία νοτ αἰοα Ἠϊπ [ῆτ 
1, Πε] νο σα ἄεεσεπ Βομαΐσο. 

801. τὸν ἆθτ, τς πηαομ{ο]βεπάετα 
τοτα]]σοπιθϊπθυμάοιι ὃ ὅστις π6ι 1πι- 
ΊηΘτ  Ἱεάεη, πε]οπετ. Ὑσ]. 989. --- 
τοῦ γε, ἆθπι Τούῦεν. 

9802---804-- Υ 2865-- 281. σµερδα- 
λέα νο ἆθπι ἀἰσαπιπιῖθγῦοη ἰώχων, 
Ὥαχ Η 4τ9 νοχ κτυπέων, 8οης{ ΙΤΠΤΙΘΥ 
σµερδαλέον. --- χερμάώδιον: 7α 4 518. 

808. μέγα ἔργον αἶπ 6το/[86Β 
Βήὔο]ς. --- φέροιεν Ῥοΐεπβα]ετ ΟΡ- 
ἰαῶν. Ὑεί. Μ 4411. ϱ Αδῦ4. ι 
941 {. 

804 -- Μ449. Υ 9287, ἀει Απίαης 
απο Λ 988 παπά 4 212. 8 929. οἷοι 
νῦν βροτοί εἶσιν, πποταῖο ἄἱο Ζεἴζ- 
ΦεποββεΠ ἆθξ Ὠ]ομίετ ἄεπι Ὦθβπ- 
5φεπεηπ Ηε]άεπα]ίετ επἰρεσεησεεεἰσ 
πγοτάθη. ὮΏϊε ΒασεπρεβοΠΙομύε 81]ετ 
Ύδ]κετ παπά Ζεϊζθπ ρβεσί ἆαβ {Γᾶποετε 
(6εοπ]οοπί αἷς αἰῶτκετ απά ἴπαῦ- 
Ἰτιίασει σα βολα]άετηπ. Ὑσ]. Ύονα, 
Ἀεπ. ΧΠ 900. ---πάλλε "βομπαπρ) 
4επ Βδείη, ππι μη σα νειε, εἶπε 
Ῥεείσετιπο Ζα φέροιεν, 18 καὶ οἷος 
πα οὐ δύο. 

806. ἔνθα τε ἆᾳ πο, Ροσε]ομπεῖ 
ηαο] ἆθπι βἱ]σθπαθίποιι, κατ ἠσχίον 
ἀῑο Ῥεεοπάστο Βύ6]]6. 

806. µιν ἀἱθ εΌεηπ Ῥοασεϊοππεῖθ 
Βί6]]ε ος ἰσχίον. 

807. πρὸς δέ, απὰ ἆασα, πο Κ 
108. Λ 678. Π 86. Χ 9. ε οὔδ. π 
991. τ 10. υ 41. Κτ. Ρι. 68. 2, 1. 
--- ἄμφω τένοντε, ἀπτο]Ἠ πο]οῖιο ἆπς 
Ἠή{ίρε]επ]ς ταῖς ἀ4ετ Ῥίαππο γεῖ- 
Ῥαπάειπ ψητά: σα 4 ὅ51. 

808. ώσε δ᾽ ἀπό, ᾱ. 1. ἀπέωσε δέ: 
σα 4 508. --- ῥινόν ἀϊῑε ἨΗατῦ. 

809. 810 -- 4 356. 366. στῆ οτ 
Ῥ]1αες β{ε]ιση, ἨΙε]ό 5ἱοὮ αα{γεοΠῦ, 
ἵῃ 6ερεηεαῖ7 ἀος Υδ]!σεν πιεί 
επβ, ψΊε 6 ὅλ0. --- χνύξ (τα]. πύξ, 
λά8), ΙΗΤ1ΘΥ της θἴπθυ Έονπι τοι 
ἐριπεῖν νοτραπᾶεα, Ἠϊε6ι: ἵπ ἀῑο 
Κπιερ σοβαπ]θΠ. -- παχείῃ: 7α 
Τ’ 9τ6. 

810. γαίης, Ἰοκα]ετ ἀεπεζῖν. Ἠτ. 
Όι. 46, 1, 1. -- νύξ γον ἀετ ΟΠή- 
τηβοἩξ, νο 4 956. | 459. Χ 466 
απὰ ἀχλύς Έ 696, ο. γοπι Τοᾷς: 
σα 4 461. 

811. καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο 
ἄοτ ΡοΐϊεπΙα]ϊς Ῥταείοτίδι, πία Β 80. 
Ε 988. 59. Ρπθ. φ 1298, πο βοπεῦ 
(απά Ὦ6ι ΑἰΙΚετη Ππηταθχ) ἀθτ Ιπα]- 
Καῑῑν ες Ῥτᾶίοιίζαπας πῦ ἄν εὔεμί, 
τν, Ώι. 54, ὃ, 11. [Ἀπβανρ.] 



09 δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε «4ιὸς θυγάτηρ ᾿4φροδίτη. 
µήτηρ, ἤ µιν ὑπ᾿ ᾽γχίσῃ τέκε βουκολέοντι’ 
ἀμφὶ ὃδ᾽ ἓὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ. 
πρόσθε δέ οἳ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ᾽ ἐκάλυψεν. 916 

ἔρκος ἔμεν βελέων. µή τις «{αναῶν ταχυπώλων 
χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο. 

ἡ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο᾿ 
οὐδ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων 

τάων. ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς «4ιοµήδης. 920 

ἀλλ᾽ ὃ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε µώνυχας ἵππους 
νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου., ἐξ ἄντυγος ἠνία τείνας, 
Αἰνείαο ὃδ᾽ ἐπαῖΐξας καλλίτριχας ἵππους 

ἐξέλασε Τρώων μετ ἐυκνήμιδας ᾽4χαιούς. 
δῶκε δὲ «{πιπύλω, ἑτάρω φίλω, ὃν περὶ πάσης 926 
τῖεν ὁμηλικίης. ὅτι οἳ φρεσὶν ἄρτια ᾖδη. 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν. αὐτὰρ ὃ γ᾿ ἤρως 
ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
αἶψα δὲ Τυδεῖδην µέθεπε κρατερώνυχας ἵππους 

ἐμμεμαώς. ὁ δὲ Κύπριν ἐπώχετο νηλέι χαλκῶ, 880 
γιγνώσκων. ὃ τ) ἄναλκις ἔην θεός, οἰδὲ θεάων 

812. εὖ Ὀῖβ νόησε: Ζα Τ 874, 
818. ὑπό: Τα Β ΤΙ4. βουκολέοντι: 

ΖΤα Β 851. 
814. ἐχεύατο, Μεάίαπι τας πήχεε 

'βοπ]απρ 1ητο Ὀείάεη Αγπιε’. Υρ]. 
π 9514 ἀμφιχυδείς. 

915. οἱ 186 πηῖ ἐκάλυψεν τα Υετ- 
Ῥϊπάετ: υβ]. 800. ὦ 881. -- ἐκά- 
λυψεν Ῥτὰρπαπί: Ἠτειί παπι ὔ]- 
1επᾶ: νρ]. 900. 601. ν 152. 

816. Έρχος βελέων: Ζα 4 187. 
817. Ζνεϊθε Ἠεπιῖκί, -- 4 88Ι. 

24 150. 
818. ὑπεκφέρειν πολέμοιο, εἰρεπῖ- 

Πεν ἁαταπίετ ψυερίτᾶασεη 4. Ἱ. 
απβ ἆἄεπι Ῥετεῖομ ἆ4ε8 ῬΒομ]ασ]μίρε- 
ἑἄπαππε]ς Γοτθίτασεην, πο 87τ, νρ]. 
Ο 628. ΝαοἩ ἀετ 5807 σοβομ1]ἀετύεῃ 
γεγψαπάαησ Ἱαππ Αθπθᾶβ π]ς]ηῦ 
πηθῃτ σεηαεη. 

820. τάων ΏεπιοπείταξϊνΡρτΟΠΟΠΙΕΠ 
πῖς Νασλιάτας]ς βεἴπεπι Νοπαθη πας] - 
ρορεῦσί, πε 982. β 119: στα ἆ 41. 
Ἐτ, ΤΙ, 50, 9, 8. 

952. Ἐτείερ Ηεπι]βῖ, -- Κ 416. -- 

φΛοῦσβος (τοπ Β6. φλοιδ) "ἀμ8 Ἠαι- 
κοπεπ) ἆετ Καπιρέρταις. -- ἐξ 
ἄντυγος κτὲ., Ψἱ6 3209. 

995. Αἰνείαο 18ῦ νοη ἵππους αὖἩ- 
Ἠῆπρισ ππᾶ ἐπαῖΐξας βἴομί Εᾶχ βἴοἨ 
ψὶο 9256. 

854 -- Ν 401. Ὑρι. Ε 964. 
905. «πίπυλος παν Ἠϊθτ οι νά ]ηθ. 
ὤ9θ6. ὁμηλικίης ἀπδ Αρεἰτακίτα 

1η Κο]]ε]κθῖνετ Ῥεάειζαπρ. --- οἳ ἆθπα 
Β{Ἠθπε]οβ. --- ὅτι Ῥῖβ ἄρτια ᾖδη, 
πο τ 3248: Γτειπά]1ο]ἳ ρεβιπηῦ 
να. 

801. νηνσὶν ἔπι (άεπ Βο]μ1{{έεπ 
Ζ1) Ρἱβ ἐλαυνέμεν Ξ-- 4214. Ο 259. 

658. ἔλαβε, πὔπημε] τοι ἆετ ἄν- 
τυξ: 922. 

359. Τυδεῖδην αρηᾶπρίρ γοιπ ἆθι 
ΡτάροβΙοη 1η µέθεπε ἵππους, 6Υ 
ἐτῖαῦὮ ἆαπι Τγάἀειάεπ ἀῑε Ώοββθ 
η8οἩ: να]. Π Ττ24. 

380. Κύπρις νοη ἆετ Αρητοᾶ1{θ 
ΏηἩχ Ἠ16τ 422. 458. Τθῦ, 888. Ὑρ]. 
9 965 {. 

881, 6 τ᾽, ἆ. 1. ὅτι τε: 2. 4 419. 
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/ ”’ 3. .ω / / ; 

πας ἀνδρῶν μλεμον κατα κοιρανεουσιν, 
-”- ο 

ούτ ἄρ᾽ θηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκίχανε πολὺν καθ᾽ ὅμιλον ὀπάξων, 

ἔνθ᾽ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 

ἄκρην οὕτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέι δουρὶ 
2 ’ 5 Δ / νὰ 2 / 

ἀβληχρήν᾽ εἴθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν 

ἀμβροσίου διὰ πέπλου. ἕν οἳ χάριτες κάµον αὐταί, 
πρυμνὸν ὕπερ Θέναρος. ῥέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο, 
ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει µακάρεσσι θεοῖσιν΄ 340 

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα οἶνον' 
/ 9 / / μα) / ’ 

τούνεκ) ἀναίμονές εὖσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται. 
ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν' 
καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος ᾽πόλλων 
κυανέῃ νεφέλῃ., µή τις {4αναῶν ταχυπώλων 
χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλων ἐκ θυμὸν ἕλοιτο" 
τῇ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄυσε βοὴν ἀγαθὸς {4ιομήδης' 

982. αἴ τε πνενα]]σεπιείηθτηά: 
πε]οιπο Ίππιετ: τα ΕἘ 901. -- 
ἀνδρῶν Ι8ὶ γοη πόλεμον αρηθησίᾳ. 
γρ]. 9 189. Γ 941. 

898. Ἐνυώ πο 599, αἶπ πγεῖο- 
Ἠσ]ᾗας ἀεσεπΌι]ά ἄθξ Άτος, 4ετ απο] 
Ἐνυάλιος Ἠαι/[δὲ: Β 6561. 

984. ἐκίχανε, πᾶπι]ίο]ι Κύποιν, 
ἆας ἹπιρετίεΚή, νο 6. --- καθ᾽ ὅμι- 
λον: τα «ἆ 909. -- ὀπάξζων τοχ- 
ἀτ]ησοαπᾶ, πε Ρ 469. 

985. ἐπορεξάμενος Ἰοσίο β1ο] 
Εέβεπ βἷε παπι 5{0[5 απ. 

956. ἄκρην χείρα, 6επαπες Ῥε- 
26ἱομπεῦ 959. Ὑσι. 4ὔ8. -- οὕτασε 
Ἠϊετ γοη ἆετ Ίαηπθ αἱ Βοίβπαβς: 
νβ]. 468. --- µετάλμενος πας] ἆθτι 
εε ΠΒΟἨΡΕΑΡΥΠΏΡΕηΠ πΧ, Ἡπι 
θα Τμπησθηβίο[ς αποζα{ὔμτεπ: νδ]. 
4 451. Ἐ 448. 

887. ἀβληχρήν Ζζατ5, βοἨψαο], 
εἶπ παολίτᾶρ]]ομες Αἰτίραέ σα χεῖρα. 
--- χρθοὸς ἀντετόρησεν, ἆ.8 ἀντί νῖθ 
η ἄντισχέσθαι (ή Τ4) απᾷ ἆντι- 
φέρεσθαι, 'ΕΗε[5 6ερεπ ἀῑε Ἠααί", 
ἄταπρ 1π 4ῑε Ηλαέ εἶπ. 

989. πρυμνὸν (5αὈαίαπ αν[ετθ) 
ὕπερ θέναρος ἂθει ἀῑο Ί αχσα] 
4ετ Ἡαπάξ]ᾶελπα Ἠϊπ: θέναρ 18ὲ 
46τ Ἠο]]ε Βεϊεσμίσο Τε] ἆατ Ἠαπά 
πηζετμα]Ὦ ἆετ Ἐἰπσοας, 

940. ἰχώρ νοπι Β]αΐραξς ἄατ δίίει 
πυχ Ἠϊθι παπά 416. -- ῥέει Ιπ απάθιτι 
ΦΙηΠθ αἱ5 τοτμετ ῥέε: Ζα 228. [Απ- 
παπρ.] 

841. γάρ ετ]δαζετί ὑχώρ. 8]8 ᾱμ- 
βροτον αἷμα. -- οὐ πίνουσ᾽: Αθτῃ- 
ἀθείοη Ῥ6ῖ ἀετ απαρ]οτίςοηοη Ἠμ/1θ- 
ἀετπο]αηπςρ ἀειτ ἈΝεραβοῃ: τρ]. ω 
456. -- αἶθοψ {απκε]πᾶ, 

849. ἀναίμονες, ᾱ. 1. οἶπε πιθπβο]- 
Ἠσμεε ἘΒ]αῦ. --- παλέονται Ῥεάεαξεῦ 
Ἀρετα]]: ψετάεπ σεπαππξ, Ἰε]- 
Ίβεη, ππᾶ Ῥι]άεί εὐεί ἆειπ Ύετβ- 
βοΏ]α{ς. 

945. ἰάχουσα ἀπό, κα ύμα ζος 
Ἠϊαίας: σα 4 156. -- ἀπὸ ταῖξ αἰα- 
ρα]εχ Ῥεμπαπσ ἆες Ἐπάτοχκα]ς τοτ 
ἔο, πτερτϊπρ]]οὮ σι έο. --- κάββαλεν 
πείς {α]]επ”. 

844. μετὰ χερσίν ἵηπ (απθοηθπ) 
4επ Ατπιθη: ΑΡρο]]οᾳ Ἠαξα 1η 
Ἀπ{βεπορεη απᾶ Με]ς πα 1εἰσὺ 1η 
β6ἴπθη ΑΤΙΙΘΗ., ἐρύσατο Ὦ6- 
βοπἤζίε, εοἩ]τπιίθ: υρ]. 4 868. 
Υ 450. ἔ 25. ἆ το: ααῦν ἀε8 
δοπβ σεν ἐρρύσατο ππᾷ ῥύσατο τοΏ 
δύομαι. Κτ. Ρι. 98, 1, 9. Απάᾶετο 
ἐρύσσατο. 

946 5 517. 

847. τῇ ὃδ᾽ ἐπί: τα 101. 
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μεἶκε, 4ιὸς Θύγατερ., πολέμου καὶ δηιοτῆτος, 
5Ξ σι δι 1 2 / ἡ οὐχ ἅλις, ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις: 
εἰ δὲ σύ γ᾿ ἐς πόλεμον πωλήσεαι., ἡ τέ σ᾿ ὀίω 960 

ῥιγήσειν πέλεμόν γε, καὶ εἴ χ ἑτέρωθι πύθηαι.“ 
ὧς ἔφαθ᾽. ἡ δ) ἀλύουσ᾽ ἀπεβήσετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς. 

τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἶρις ἑλοῦσα ποδήνεµος ἔξαγ᾽ ὁμίλου 
ἀχθομένην ὀδύνῃσι, µελαίνετο δὲ χρόα καλόν. 
εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ δοῦρον 4ρηα 9ῦδ 

ἥμενον. ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ ἵππω' 
ἡ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο 
πολλὰ Λισσομένη χρυσάµπυκας Πτεεν ἵππους' 
"Φίλε κασίγνητε. κόμισαί τέ µε, δὸς δέ µοι ἵππους. 

ὄφρ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἴκωμαι, ἵν ἀθανάτων ἔδος ἐστίν. 

848. εἶκε πας ἀεια αὈ]αν. (.θπε- 
Ών: τα ἆ 509, νρ]. ΙΓ 406, Ἱα]ίο 
41ο] Έεχπ, ρἱεῦ ϱ5 απξ ἀῑοὮ απι 
Καπιρίε Ζα Ὀοΐαϊ]σεη. 

849. ἦ οὐχ πας Βγπίσθβο. Κν. Ρἱ, 
189. 6, 9. 

850. σύ ἆπτοἈ γέ Ὀθίοπί ταῖς Β6- 
Ζαρ απῖ 949: τα, ἆθετεῃ θβομᾶξί 
1βΐ εεἩγασηο ἸΓεῖροχ Ζα Ρεϊιὂτεη: 
ντ Κὕππεπ ἀἶαρε Ηετνοτπεραηρ ἆοτ 
Ιάεπα(μ{ ἀοβ ΒαΏ]εκίς Ὦ6ι αἆγετρα- 
Ώνεπ Ῥταάϊκαίεη παχ ἀπτοῃμ αἀνοτ- 
Ῥϊ8]α Βεβπππππησεν απβἀτισκε: 
επι ἅπ αὖετ {τοῖσζᾶσπι, -- πω- 
λήσεαι: Κἴἄπεσ οξς ἸΟΠΙΠΙΘΊΏ 
νη1]18ὲ, οἶπ ατ]καβίβο]ιον Απκάτποϊς, 
Ἰηβοίετπ Αγρητοδϊίε ρ]εῖοἩ Ὦαί ἆεν 
οτείοεηπ ΤαϊπαἈπιο απι Καπιρίεο εἶπο 
ϱοἩπαειζμαξίε απᾶρ εχ]1ε]θ. --- ἦ 
τε πι Ναεηβαίσ πβοἩ 6ἴπεπι Ῥ6ε- 
ἀἱπσαπσεβαίζε: ἵταιῃ ΙΠΙΠΙΘΤΗΙΠ: 
Τα α 2886. [Αημαπρ.] 

861. ῥιγήσειν πόλεμόν γε, πᾶπι- 
ἨεἩ 1Π{ο]σε ἆετ ἀῑτ Ῥείσερταςμίεη 
Ἠαπάθη: πόλεμον ἀπτο]Ἀ γέ Ὀείοπί 
τη ΈΒεψας απ{ πόλεμον 950: γοχ 
εὔεπ 41θβεπῃ Κτιοσεσεταππε]. --- 
παὶ εἴ χ ἑτέρωθι πύθηαι απο] 
νεηπηπ ἆαπ παχ απ{ ἆετ απἀάετῃ 
Φ61ζςθ, 1π ἆετ Εεγπο ἆανοπ Ἀὅτςί, 
ἀπξ ἄεἰὃεε ες Καπιρέες νετπ]πιτηβ, 
το]. Ο 224. 

Υ. 952--450. Ἐτιιο]έ ἄεν ΑΠΡΙΙΟ- 
αἴίε ωιᾶ ην Ἱπιρίαπα αι ἄεπι 
ΟΙ πι. 

900 

862. ἀλύουσα απίβ6Υ βἶοἩ νο 
ΒΟἨΠΙΘΙΣ. --- δέ Ῥοστϊπάσπά. 

868. ποδήνεµος: Ζα Β Τ8θ6. ΊἹπς 
Ἠαπάσθ]{ Ἠ]εχ απξ οἴσοπαπι Απίτίος, 
πο ΙΤ 191. [Αημαπρ.] 

964. µελαίνετο "816 {Ἀτρίς β106] 
ἀπηπκα]τοῦ Ῥεῖΐπι Ἠοταβρβίε[βεπ 
4ε5 ΕΒ]αίθς: νρ]. 940. 4 140. 149. 

900. ἐπ᾽ ἀριστερά, Ίπι Ὑ/θβίθη απ 
Ὀΐεν ἆεξ Ῥκαπιαπάοτ: νρ]. 86. 

866. ἠΠέρι ὃδ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο κτὲ. 
Ίμαη56 παπά (θβραπη παν ρ]διο]ι- 
βαπ1 απ θἶπθ ἀῑομίο Ἠοαρε]γγαπά αἩη- 
Ρε]εμπί, νγε]οπα εἶο ἄεπ Ἑ]εκει 
γαιραχσ. Ῥεη ΊΜασεη Ἰαῦ Ατθβ 
η8ΟἩ ΒΙο ἆει Ἰπίεσοτίβεπεπ (ἀοἴί- 
Ἠοϊίεπ, ἀῑο απ εἴπει Βολ]ασ]μέ {αι]- 
πεΗπηθη πο]]επ: Τ20. Θ 982. Ν 98. 
ο 119. 

86π. γνὺξ ἐριποῦσα: σα 809. --- 
πασιγνήτοιο Ζα ἵππους. 

868. πολλὰ λισσόµενος, Ὑγῖθ Φ 8968. 
Χ 91, νεῖ Λίσσοµαι πταρτϊησ]ο] 
γλιτ]οµαι. -- Ἰχρυσάμµπυκας "ταῖς 
σο]άεπεπι Ῥάτπραπά” σο]άτεϊί- 
ἱτασεπά; 6ΏΘΠΒΟ γοη ἄεηπ Ὦοβεεῃ 
ἆεν στο: Τ20. 6 885. [Αημαπρ.] 

869. φί]ε κασίγνητε: στα 4 155. 
-τ Ἀόμισαί τέ µε ἨΊπατη παίοὮ Ῥ6ἳ 
ἀῑτ αα{. --- δος δέ µοι 18ῦ παςἩ τέ 
εἵπ Απακο]αζα: 
ταμΊσεπ ΚοοτάΙπαοη παρ τε {οἱσί 
Ἰερηαβ ἆαρ σεσεηεἈ{σΠσομο δέ. Κτ. 
Βρτ. 69, 16, 6. Κοπ]εκίαχ δός τε. 
[Αημαπρ.] 

ἀθππ αἴαθ ἆθτ 
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Λίην ἄχθομαι ἕλκος, ὃ µε βροτὸς οὕτασεν ορ, 
Τυδεῖδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν 4ἱὶ πατρὶ µάχοιτο.” 

πο ὧς φάτο. τῇ δ ἄρ᾽ Ἴρηε δῶκε χρυσάµπυκας ἵππους. 

ἡ δ᾽ ἐς αρ ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον Μτορ, 

πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινε καὶ ἡνία Λάξετο χερσίν' 9658 

µάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην᾿ 
αἶψα δ᾽ ἔπειθ) ἴκοντο 9εῶν ἔδος, αἰπὺν Ὄλυμπον. 

ἔνθ᾽ ἵππους ηδη ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις 

Λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ᾽ 
ἡ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε 4ιώνης δῖ᾽ ᾿ἀφροδίτη, 370 

ἃ ον, 6 οι -ᾱ Δ .. , , 
μητρὸς ἑῆς' ἡ ὃ) ἀγκας ἐλάζετο θυγατέρα ἤν, 

3Η ῤ / 12 ν 

χειρύ τέ µιν κατέρεξεν., ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ) ὀνόμαξεν 
3 2 / 

υτίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 

µαψιδίως, ὣς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ:- 

τὴν δ᾽ ἡμείβετ ἔπειτα φιλομμειδὴς ᾽φροδίτη" δτὃ 

μοὐτά µε Τυδέος υἱός. ὑπέρθυμος «4ιοµμίδης, 
5 

οὔνεκ) ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέµοιο, 
Αἰνείαν., ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 

2 Λ Εᾗ / ο.) ) ’ αρ, 
οὐ γαρ ἔτι Τρώων καὶ 4χαιῶν φύλοπις αἰνή, 

ἀλλ᾽ ἤδη «αναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται. 3550 

τὴν δ᾽ ἡμείβετ ἔπειτα «4ιώνη. δῖα θεάων᾿ 

861. ἄχθομαι ταῖς ἆθπι Αοοιβαζίν 
(ἔλκος) παχ Ἠϊεν: "1ο]Ἱ επιρ{]πᾷςϱ 
βοἈπιετζ]1ομ”.  Ἐτ. ΡΙ. 48, 8, ὃ. 
-- ὃ Αεοπβαβῖν ες Τπῃμα]{ς, ἄον ἀἷθ 
ητκαπσ ἆει Ίπι Ὑδγραπι Ῥαπθῖο]ι- 
ηΘἴΕΠ Τπαασκεῖή επῦμᾶ]6: Ζα Ε τοῦ. 
τ 998. --- βροτὸς ἀνήρ ταῖς ηΒο]- 
ΠΡΑΑΤΕΒ ΑρροβΙοη: σα 4 194. 

965 --- 461. νῦν ἆπτοὶ γέ Ῥείοπά; 
ΦΙΠΗ: π8οὮ ἆθπι, 88 10Ἠ 19071 ος” 
ἸεὈῦ Ἠαῦε. καὶ ἂν 4ιὶ πατρὶ µά- 
χοιτο βοβρᾶατ πι] Ὑαΐεγ Ζο6τφβ 
Κκἄπιρίθη γγᾶχάς, επη Ζεαβ 8ἱοἨ 
1ητα πεβοπᾶ)οχεξο]]ἐο, 

866. πὰρ δέ οὗ: τα ΙΤ 3265. -- 
' πἝπι]οἩ ἐς δίφρον. Ζπεῖθες 
πε. -- Ῥ 499. ϱ) 441. γ 498. 
966. γει. πα 6 4ὔ. 
9τ0. ἐν γούνασι πῖπτε, β8ΏΚ ἵπ 

4 επ Βο]οίς, Ιπᾶθπι 5ἱθ Ἡνε Απἒς 
ἵπ ἆθπι Βομοῖς Ίιχου εἰθτοπάθιι Μπαί- 
{εν τετραχᾳ. 

8το. Ὑπι. τι 4 961. 
Ἠοππετς Τήας. Ι. 9. 

9τὸ. 9τ4 -- ὦ 509, 510. 

814. Ἱη ἆετ Ψαετριπάαηπρ πας ὡς 
εὖ ψητά ἄπτοἩἈ εὖ απβἀτᾶοξκ]ο]Ὦ απ- 
ρεζεῖρί, ἆαί5 ἄῑε τεισ]οπεπο Ἠαπά- 
Ίαπα παν ροφοῦᾳί νητᾶ. Όα8 Ἠΐος, 
πίο Π 199. ὦ 610. 2 898 Εο]ποπᾶς 
Ῥατθιοῖρίαπα »ελί Ῥτᾶα κα ᾶν Ζαπα 
ΟΡ]ε]ὺ σέ. -- ἐνωπῇ πα ΑπΟΜΟΙΚ”, 
ο{ζ6ηπ, τοτ αἄ]]ετ Απσεῃ. Ώεππ 
ηποἩ ἀο; ΒΗ{ο πγαν ἀῑρ Τμάασκεις 
4ετ Έταα απξ ας Παας Ῥεβεμτᾶπκό. 
[Αηπαπς.] 

8Τ5. φιλομμειδής αἱς εαὈῖ]ες Βεῖ- 
ποτῦ: Ζα 4 10. 

8τ6. οὗτά µε "66 νουπππἆεία 
πηΙομ” 1π 4ετ Νᾶμε: νο]. 896. 861: 
ἄαε Ιπιρογ{α] 6 (3τ8 ἔρεξε) πας 1εἳς-- 
Ἠαΐζει Ψετρεσεππᾶτεισαπσ ἆθβ Μα- 
πηθηίθς ἀ4ετ Τμαἴ. 

8ἱΊ. οὔνεκα: Αποποτί απ 814: 
ᾷα9 γγαν ππεΙΠο 68η0 ῬΒομα]ά. --- 
ὑπεξέφερον πολ., πε 918. - 

3Τ9. γάρ ζαΥ Επ]άπέοσας τοπ ἄτ6. 

ὔ 
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υτέτλαθι, τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδοµένη περ' 

πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆµεν Ὀλύμπια δώματ ἔχοντες 

ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε ἐπ᾽ ἀλλήλοισι τιθέντες. 

τλῆ μὲν ἄρης, ὅτε µιν Ὥτος κρατερός τ' Ἐφιάλτης, 586 

παῖδες ᾽4λωῆος. δῆσαν κρατερῶ ἐνὶ δεσμῶ᾿ 

χαλκέω δ᾽ ἐν κεράµω δέδετο τρισκαίδεκα µῆνας. 

καί νί κεν ἔνθ) ἀπόλοιτο ἄρης ἄτος πολέμοιο, 

εἰ µη µηήτρυιή, περικαλλὴς Ἠερίβοια, » 

Ἑρμέῃ ἐξήγγειλεν' ὁ δ᾽ ἐξέκλεψεν ἄρηα 990 

ἤδη τειρόµενον. χαλεπὸς δέ ἓ δεσμὸς ἐδάμνα. 

τλῆ δ᾽ Μρη. ὅτε µιν κρατερὸς πάις ᾽Αμϕιτρύωνος 

δεξιτερὸν κατὰ μαξὸν ὀιστῷ τριγλώχινι 

βεβλήκει' τότε καί µιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος. 

τλῆ δ᾽ ᾽άίδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀιστόν, 

880 -- 4 86. κηδοµένη ἨΠ8Ο] 
ἄοπι παὔτ]Ιομεη (θβοπ]εσαί, οἳ- 
ρ]εἴοἩ τέκνον ΥοτπειᾳεΒ{. Ἐν. ΡΙ. 
δ8, 8, 1. 

389. Ὠϊορο Μοβτίεταηπρ Εῆχ τέ- 
τλαθι π8ο] ἆθπι Ῥαΐσε: βοἱβπ1θη πη]- 
εοτῖς 890108 Ἠαραίδες πΙβ]ΟοττΏ. 

884. ἐξ ἀνδρῶν τα τλῆμεν, ὙΟΤΙΠ 
οἵηπ ραβεῖτοτ Βερτίιῇᾷ Περί. Κτ. ΡΙ. 
50, ὅ, 1. -- ἐπί τα τιθέντες 7ᾳ- 
{ἤρεπά, Ὠίο δίδει πᾶτη]Ιομ 1π 
σερεπβεῖαρετ Εοἰπάρο]ιαβί τείσεπ 41 
Μεπβομεη ῥρθρεπ ΑἴοἨ ααξ, ν]θ 
Αίπεπο ἀέπ Ατεβ ππᾷ ἆῑδ ΑΡΗΤΟ- 
ἀῑίο πι Ἠαίς γετ[ο]ἰσύ ππὰ Ρερεπ 
Ῥοϊᾶο ἀεπ Ὠϊοπιεάες απ{τερί: 4056. 
815 π. 

886. τΛλῆ μέν, τλῆ δέ 892 παπά 5956 
εχρ]1καζΐνο ΑπαΡρΊοτα 7α τλῆ- 
μεν 988, ἆππεν Αβγπάείοπ. --- Ὥτος 
ππᾶ Ἐφιάλτης Ἠαίνεα πας] βρᾶίοτοτ 
Ῥμρο 7α «ππείεη ἆει ΑΡρμτοά1ΐο 
εἰπεῦ ἄεπ Ατθβ ρείαησεη ΡΕΠΟΠΙΠΙΕΠ 
ππά ἵπ Ἐθβρε]π σε]οσί, πγαῖ] ἀ1θβατ 
απβ Ναίά ἀεπ ΠΠερ]Ιησ ἆθτ ΑΡΗΤΟ- 
ἀϊίο, ἆεπ Αἀάοπῖε, ρεῖοίεῦ Ἰαΐΐο. 
Ἐϊποθ απἆςτο Βαρο τοη ΊἨπεη 1 908. 

886. δῆσαν ταῖς ἐν: νρ]. ο 252. 
987. ἐν κεράµω Ἱπ εΙΠεπιΕα 5888) 

τοῦ ρτὔίβετεπι [πιίαησθ, πο ΠΟΠ 
4εχ βαρο Εατγείπεπς 5ἶοἩ απβ ΕατοΏί 
τος Ἠοτακ]ος αἵπ εετπες Εαί[ς ππ- 
ἴεοτ ἆατ Ἐχτάςα Ῥαπΐθ, ππᾶ πε ποςἩ 
16ἱσὲ ἵπ Ἐσρτοῦβ Χο]οββα]ο βἴείπθγπθ 
Ἔάβαοιτ Ἱα]ρ ἵπ ἀῑο Ἐτάρ σεσταῦεπ 

996 

παπά τοπ Βομ]θπιηἩ απξ Ἠϊθεαχ]]κς 
τθείσο Τ]οπ[άβεες ρααπάεη Αἶπά, 
--- δέδετο Ῥ]αβαρί. 186 ϱε{θβΡβϱΙ0. 

888. Ὑρι. σα 911. 

989, µητρυιή "ἀϊἱο Βα [πι αζ- 
{ον ἆοτ Ἀ]οϊάθη, ἀῑορ ἴμτο Βή6ί- 
βὔμπο Ἰα{δίο: αἱ Μαζίος πη]τὰ 1 5056 
Ἰφιμέδεια ϱεπαπηῦ. 

390. Ἑρμέῃ, ἀἄει Ἱθρεηπ 88ΊΠΘΓ 
πολ]αιλοιῦ σα ἀθτατίρει Ὀπίει- 
ποἨπππηρεη νοιγεπάεῦ τά: νρι. 
Υ 40. ο 94. 109. -- ἐξέκλεψεν Ὀ6- 
ἐταῖίο ἸδΙπι]1οἳ ἆαθταἈβ. 

991. τειρόµενον ἀἆθτ επ τκτᾶἉξί{αῦ 
πατάς, --- δέ Ὀορτϊπάεπά σα ἤδη 
τειρόµενον. ἐδάμνα ἆ. Ἱ. κο ψγᾶσμίθ 
εοἶπο Κταίῦ. 

899. κρατερὸς πάᾶις Αμϕιτρύωνος, 
ψίς Λ 9τ0 ᾿᾽Αμφϕιτρύωνος υξὸς µέ- 
νος αἰξν ἀτειρής. Ἠετακ]θβ Ὦθ- 
Κτιερίο παο] ἆει Ῥαρο οἰποί ἀθπ 
Νε]οτβ, ἆθπι ἆππηπ Ἠετο πηῖῦ 11θ8Η- 
τογθη ἀὔνεια 2α Ἠῆ]α Καπι: 896χ 
Ἠοτακ]θβ, τοη Ζει απᾶ Αἴποπθ 
απέετουϊ(σε, Ῥορίεσίο Μεπβοιθη παπά 
αδίίοτ. 

398. τριγλώχινι τι] ἀταΙβοπηεἷ- 
ἀϊροπα, πο 4 δ50Π. 

994, καί σεΠὂτο Ζαπι Ρ8ΠΊΕΠ ϐ6- 

ἄαπη]κοι ππᾶ Ὀοσείομπεῦ ἆἱθ ἆἀεπι 

βεβλήκει επιερτεοπεπᾶε ὙΨπ]κπηρ: 
ἄθηπ απςοἨ. -- ἀνήπεστος παχ Ἠϊθς 
απᾶ Ο 217. 

396. ἐν τοῖσι “απῖοχ ἀθποθμ”, 

«.«δψ 
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δρ ϱ ὈμΗ 2 / ϱλ Δ / 

εὐτέ µιν ωὑτὸς ἀνήρ. υἱὸς «4ιὸς αὐγιόχοιο, 
ἐν πύλω ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν. 

2’ ον ς νά Ν ος Δ λ 2” 

αὐτὰρ ὁ βῆ πρὸς δῶμα «1ιὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον 

κῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρµένος, αὐτὰρ ὀιστὸς 
ὤμω ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυμµόν. 400 

τῷ ὃ᾽ ἐπὶ Παιίων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 
ἠκέσατ᾽' οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυχτο. 
σχέτλιος, αἰσυλοεργός, ὃς οὐκ ὄθετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, 
ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεούς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
σοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε θεά. γΛλαυκῶπις ᾽άθήνη. η » πνη 4056 

νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱός, 
[κά Μο) 2 / ει 2 / / 

ὕττι μάλ᾽ οὐ δηναιός, ὃς ἀθανάτοισι µόχηται, 
οὐδέ τί µιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν 

ἐλθόντ᾽ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. 
τῷ νῦν Τυδεῖδης, εἰ καὶ µάλα καρτερός ἐστιν. 

ᾱ. 1. ππθετ ἆθῃ Ιειάεπάεη (οὐζπαίδεῃ, 
γρΙ. χ 217. 

896. ωὗτός "Ίεποετ εε]Ώῖᾳθο”, 
οἶπθ ηαχ Ἠϊθτ 81ομ Βπάθπάο Κταβῖς. 
Κτ. ΡΙ. 14, 1 Αππι, ππᾶ 14, 10, 9, 7. 

897. ἐν πύλω ἐν νεκύεσσι Όπι 
Έποτε απίεχ ἆεπ Τοίςη, αἷς 
Ἠεταξκ]ες ἄεπ Κετρετοι {ᾶτ Ἐπατγ- 
βἴπετς Πεχαα{πο]ίε (Θ.868. 1 628) 
ππᾶ ΑΙᾷ68β, απι Τποτο ἆειτ Ὀτίετ- 
πε] τοι Τούεπ ππιτῖησί εἰε]πεπᾶ, 
Ίπηπ απ 4ετ ἨΓεσ(άμταπς 4ες ἨΗππάες 
Ἠϊπάθτη πο]]ίο. Απάετε ἐν Πύλω. 
-- ὀδύνῃσιν ἔδωκεν -- ϱ ὄθτ, να]. 
τ 167. [Αημπαπρ.] 

898. δῶμα καὶ Ὄλυμπον, πο ἀῑοθ 
Ἠαπρίεασμε νοταηρί{εΏῦ, 

999. ὀδύνῃσι πεπαρµένος: 7α Π 
517. 

400. ἠλήλατο Ῥ]αβαρξ. ἄει ἆααεττ- 
ἀεπ πτκαπρ: αἰεοΚκίο οἶπσθ- 
Ῥο]μτή. -- πῆδε δὲ θυμόν -- 4458. 

401. 403 -- 900. 901. ἐπίτα πάσ- 
σων: Υβι. 43918. 4880. -- Παιήων 
4ει ἀδίζεναν2ί: υρ]. ὃ 259. 

402. ἠκέσατ᾽, πΏπη]ῖο]ι τόν Ώαξ τῷ 
ζα οπἴ]εμπεπ. Ἀτ. Τι. 60, 6ὅ, 1. --- 
οὔ τι Κροϊπθαποασς: Ἠαάες Κοηπίθ 
αὶς οἳῦ ππαχ τειπιπάεῦ ποτάεη, 
Άθθι πΙομῦ 5ἴετῦθη. ᾿ 

408, σχέτλιος παπά αὖσ. αἶπᾶ, πθ 
νήπιος 406, Νοπιπα νο απ Απρταξ 
465 Ὀππή]]θιρ ἄδρει Ἠεταξ]ες: 7α 

410 

4351. -- αἰσυλοεργός ἄεχ Ἐταγνε]- 
τπᾶ τετ! ταῖς παςοἩ/{ο]σεπάει Έρεχε- 
5650. Απάετε ὀβριμοεργός. -- οὖκ 
ὄθετο πς ἆθπι Ῥατιπρ. Ἐν. Ῥι. 
66, 6, 8. 

404. ὃς: ἆει Ζπεῖίο Ἠε]αθνεαίσ 
ϱΦΥΠάΕΔΙΒΟἩ, υγαῖ] ες ἄεπ ετβίθη ϱἵ- 
ἸΝαίετό. --- ἔκηδε τοτ]είσίο, γετ- 
ψυταηςεἴο. 

406. σοὶ δ᾽ ἐπί, ᾱ. Ἱ. ἐπὶ σοὶ δέ 
66σεη ἀῑσλ: σπα 194. 

406. νήπιος, οὖὐδέ: σα Β 818. 
407. μάλ᾽ οὐ σατ πἰςμθ. Ζαπι 

εάαπκεη νο]. Ζ 1508. --- µάχηται 
Κοπ]απ]έῖν νου πφΙθάετ]μο]ίετ Ηαπά- 
Ίαπς περεη εἴπετη α]]σεπιθίπειῃ Βαΐσθ 
πῃπ Ρτᾶς, 

408δ. ποτὶ γούνασι "8τπ ἆθπ 
Κπίςεςπ”, Βείπο Κπὶερ απι{αββεπᾶ, 
160 τη παῖδες επσ Ζα γετρίπᾶεη. 
Ζατπι σεάαπκεπ Τ 465. ΠΤέ ΧρΡο00. 
μ 49 8, 

409. ἐλθόντ᾽: ἀ4ἱδ 408 γογαησθ- 
βἴθ]]ζ Νεσαίίοπ πεσ]ετό ἆεπ ϱαησεἩ 
ἄεάαπΚεα, ποτ ἆἀἱ6 Ῥατῆσίρ, 
πε]οιον ἆεπ Ἡατπρίρερτιϐ )]]άεἵ, 
πηξ παππάζουσιν επρ τετραπάεπ 156. 

410. τῷ ἀεβε]α]). --- νῦν ]ετσε, 
πγοπαζ 5ἱ6 νοπ ἆεπι αἱ]σθπιθίπεη Βασ 
401---409 ἀἷε Απγγοπάαππς ααξ ἄεπ 
Ῥθβεοπάετη ΕΙ] τηαοΏί: νρ].τβ]. --- 
Ζηεῖίες Ηεπιῖκῦ.: γρ]. Ν 916. 9199. 
αχ 19, 

δ 



φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο µάχηται, 
μὲ δὴν: 4ἰγιάλεια, περίφρων ᾿δρηστίνη, 
ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οὐκῆας ἐγείρῃ. 
κουρίδιον ποθέουσα πόσιν, τὸν ο ᾿4χαιῶν, 
ἠφθέμη ἄλοχος 4ιομήδεος πποδάμοιος" 

ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ" ἡ δα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ᾿ 

δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

415 

” ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι. 
αἳ δ᾽ αὐτ εἰσορόωσαι 4θηναίη τε καὶ Ἡρη 
κερτοµίοις ἐπέεσσι «ία Κρονίδην ἐρέθιζον. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Θεώ, γλαυκῶπις ἀθήνη' 

ἡ ῥά τί µοι κεχολώσεαι, ὅττι κεν εἴπω; »2εῦ πάτερ. 

450 

ἡ µάλα δή τινα Κύπρις ᾽ἄχαιιάδων ἀνιεῖσα 

Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι., τοὺς νῦν ἔκπαγλ᾽ ἐφίλησεν, 

411. Ἠεϊᾶρ μήβᾶ{σοθ αἴεποῃ 1Π 
νιβχηθηάθπι βΙηπθ: ἀπ [βπατη]ς]Ἡ, 
4ος] 5ο ἀαῑβ ἆθι 7Υαῖζοθ ἆῑθ ηΒΟ] 
γοτντκΠεπαπσ ἆθτ ετείοη Ῥεα[το] - 
ναπς Ζα οιγγατίεπᾶο Ἐο]σο οπ{μᾶ] 6. 
--- ἀμείνων σεῖο, πᾶπα]Ιο] οἵπ (οὔΐ, 
πο οἴπα ΑΡο]]ο 457. Ύβι. σ 554. 

419. δήν Ἰαηπφο, 7ιπ γούωσα 
ἐγείρῃ, τοπι Ῥομπιθ; Ἀρετ ἆεῃπ 
Τοὰ ἆθξ (αίΐοῃ. --- Αδρηστίνη 4ἷο 
ΤουἩίεν ἆθβ Δάταςίορ, πηε Εὐηνίνη 
1 6στ, Ἀλππ]ςἨ κρισιώνη 5 919. 
Βεΐπ Ὑαἴοτ Έγάσεις Πα[ίο πασ Ἐ 191 
οἶπο ἄ]ίειο Τουμΐετ ἆθς Αἀταείος 
Ζαχ Έταα, αχ 8]δο Ζαρ]εῖοι ἆθτ 
ΒοἈγγαροτ 5οἴπθῦ ΒοΗΠΘΒ. Βετεε]Ώο 
Εα]] Ῥεῖ ΓρπΙάατηαρ 4 320. 

415. ἐξ ὕπνου Ζα ἐγείρῃ. Ώτπτο] 
αν ΓοτνγιἨτεπάθρ /ε]κ]ασρεη αὐδτί 
βἶο Ζαγ Ναολίκεις ἆθπ Βολ]αβ 1Ἠτθχ 
Ώ16Π6χ. 

414. τὸν ἄριστον Αχαιῶν 8338 4εΠ 
(6εάαπηκεπ ἆει ΑΙσία]εῖα σεβασί Ἠ1ο- 

. Ὠνιοτί ποθέουσα. Υβι. α 85494. 
σ 205 8. 

415. Ναοπάτσ]]ομε εΏτεπᾶε Β6- 
Ζ0ἴοππαπσ παεἩ ἆθεπι ἈΝαπειπ 412, 
γοταπ]α{δί ἄατο] πόσιν 414. ἰφθίμη: 
4ῑε 5{ατκε. 

416. ἀμφοτέρῃσιν θα οέαιἡνίοχέος 
Ἐ οπαϊπῖπαπα. -- ἀπό 7α ὀμόργνυ: 
νρι. Β 269. Σ 414. Ἡ ποο. --- ἰχῶ, 
εἶπ σα ἰχώρ (540) σεἈὂτίρος Αοοα- 
ϱωῦν, ἆετ εἴπεη Νοπιϊπαξιν ἰχώς 
τοταπββοίΣίς. ἅτ. Ῥι. 11, 1, 4. -- 
χειρός αὈ]αν. ἄεπείῖν σοι ἆστ 

Ἠαπα” ἆοτ Αρλτοᾶϊύο, 186 νοπι 
γοτρυπα αμηᾶπσίς. 

417. ἄλθετο χείρ, ἆατο] ἀῑθ Ῥ]ο[δα 
Ῥετῆμταπςσ ἆατ Μπαζ, ΕΒθασλίο 
ἀαδ Αβγπάείοπ παπά ἀἱο οπαβΙβο]ιθ 
Ῥία]]απρ ας Ὑετραπας Ζαπι νΟΥΠΕΙ- 
βεπεπάεα: τα 4 451. ἕ 116. 

418. αὖτε πάτθΥΒΘΙΜΡ. --- εὖσ- 
ορόωσαι, γιο 4 4, Ῥεῖ ἆθεπι ϱ8ΠΖΕΠ 
ουραπα ΖΝΙΟΠεΠ Αρηχοᾶ(θ απά 
Ἠϊοπο. αππ Αἴπεπθ 1π ἆεπ Ο]γπιρ 
Ζατήοκρε]κεμτί 18, 
πΙοἈῦ. Νας 1Ἠτοπα Επστοίοηῃ 290 
Ἠαπαάε]ί Ὠϊοπιοάεβ εε]ρείᾶπάϊᾳρ ἆθπ 
γοπ ἆατ ἀπ επιρίαπσεπεῦ Απί- 
ᾶρδει σοεπιῶ{. Ώτστοι ἴητο ἨΠής]κ- 
Κεἢχ ἵπ ἆεπ Ο]Υπρ πη]τὰ ἆππη 48 
Ἐμηρτείίεη ἆθβ Απθβ 461, νσ]. 510, 
ειγπιὂρ]σμό, 

419. περτοµίοις: τα 4 6. -- ἐρέ- 
Άιζον τοΙ2ίθἩπ, πθοκίθη, ππῃ ΒΙ6Ἠ 
σα τοναποἈίοτοι Ες 7618’ ερῦήΜο]ο 
Ῥεπιεγκιηπσεηι ᾱ4ᾱ π--ἶδ. ΤπᾷθΒ 
αρτ]οἈό παχ Αἴ]θπθ. 

450. τοῖσι ]οκα]εν Ώαδν: "απίοχ 
1Ἠπαπ”. 

451. Ὑρ]. 2α Θ 256. ἡ ῥά τί µοι 
κεχολώσεαι, νο 6, ν]χεί 4π 
ΠΗΙΥ Ππη θ γα 2ὔγηθ ο 

452. ᾖἦ µόλα δή {ἄτναὮχ ϱαηᾳ 
Εεψ1{Α, ΙΥΟΠΙΑΒΟΝ, πο ὦᾧ 66. -- 
ἀνιεῖσα Ῥατῖ. ῬταῬβ. 4θ οοπα(α. 

498. ἔκπαγλ᾽ ἐφίλησεν, νβ]. 1415: 
αγεομτοσκ]]ομο Ἰϊεῦο {Γα[β16. 
Ίη ἄεπα 6αησεπ θάαληκεπ Ἠοεαί εἴπο 
Απερίε]αηρ απί Ἠε]οπα: να]. ΙΓ4008, 

ογ{αἨτοη ντ - 

κ ο ο αλ οὉο ο μ ου 

. . αφή 



δ,. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε, 09 

τῶν τινα καρρέξουσα ᾽Αχαιιάδων ἐυπέπλων 
πρὸς χρυσέῃ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἁραιήν.΄ 456 

ὧς φάτο, µείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε 9εῶν τε, 
καί ῥα καλεσσάµενος προσέφη χρυσέην ᾽ἀφροδίτην' 
»οὔ τοι, τέἔκνον ἐμόν. δέδοται πολεμήια ἔργα, 
ἀλλὰ σύ γ᾿ ἱμερόεντα µετέρχεο ἔργα γάμοιο” 
ταῦτα δ᾽ άρηι 98οῷ καὶ ᾽᾿4θήνῃ πάντα µελήσει.΄ 490 

ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 
Αἰνεία ὃδ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης, 
γιγνώσκων, ὃ οἳ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Απόλλων 
ἀλλ᾽ ὃ γ᾿ ἄρ) οὐδὲ θεὸν µέγαν ἄζετο, ἵετο δ᾽ αὐἰεὶ 
Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 49ὔ 

τρὶς μὲν ἔπειτ ἐπόρουσε κατακτάµεναι µενεαίνων, 
τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ' Απόλλων. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέόσυτο δαίµονι ἶσος, 
δεινα δ᾽ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος ᾽ἀπόλλων΄ 

434. τῶν τινα, ποταῖς παςἩ ἆετ 
παπιοπ]βίφοπε 7ηνήκολοπινοπιοτκαπᾳ 
ἀᾳδ τινὰ ᾽Αχαιιάδων απβ 452 τῖε- 
4ειαα{δεποπαπΊθη πιά: πα Τ9. --- 
παρρέζουσα: γρ]. κἀὰρ ῥόον, καµ- 
µονίη, κάββαλε. -- Ῥια Ὑγτεάετ- 
Ἠο]απρ τοη Αχαιιάδων πας ἐυπέ- 
πλων Ἰ9δῦ Ῥεβοπάςετε πΙχκβαπι, ναι] 
ἀαάπτο]ι ἆει Κοπίταςέ ον Ἰποπίο 
2ατ ἨκΠολ]κεῖς (ἀεττατ]ε Ὀ1ο- 
πιθᾷθ58) Πετνοιφεποβρεπ π]τα. 

450. περόνη Ἀρ8αησθ, ππι ἆαβ 
6επαπά σπβαπαπιεηζαΠα]ίεη: τρ]. 
σ 298. 

426 -- Ο εΠ. 
490. ΘΔοός 'ταβς]μ» 1η Βεζας απ 

Κτιεροτίεοπο (αγγαπάἰπεῖο: τρ]. 686. 
ὅτι. 6 916. 8. 810. -- µελήσει 
πΊτα (8εποπ) απ Ηετ7θη Ί1Ἱ6ρθῃ, 
νο ΤἨ916Υ, 5ο ἆἅαί ἅα Ἰεαῖπο Ὁτ- 
βαοπθ Ἰαβῦ ἀῑοι ἁἆαταπι σα Κἴπι- 
πηθίΏ. ὮἨίθ 6ΑἨΠ76 ἨἸππιοτιββῖκο]θ 
Ῥρθπε αὖετ (9τ0---480) βο]] πιξζει 
ἵπ ἄεπ ἰναρῖβοπεη Ετηρῦ ἄετ Κἄπιρέα 
εἴπε οτπεϊθετπάε ΑΡβπεοπεε]απς 
Ῥτίηρεη, 

Υ. 481--469. Εγπεκεγίεν Καπιρῇ: 
Ιἱοπιεᾶε τωιᾷ ΑΠοϊον, Πε 
ἄεε Αὐπείας, Αγοϊϊοι ιωιᾷ Αγεδ. 

451 -- 974. 
4595. γιγνώσκων Κοησθβεῖν: γει- 

πηῦσθ β6ἶπεγ εγπθηίεη Ῥεμκταβῦ (Ζα 

121) Κοππίθ εν ἵπ ἀῑο Ἠγο]κε (945) 
ἨΙπεϊπεθῃεῃ. --- ὑπείρεχε χεῖρας: 7 
4 249. 

484. ἄρα “εὔατ), πίθ 5ἰεα απβ 
φαῖἴπεπα Απεζμμιει οιραΏ. --- οὐδὲ 
Θεόν πια ἀειίπι φιάεπι: 6τ νψο]ῖθ 
ἄεπ Αἰπείας αε]ρεῦ ἵπ ἄεπ ΑΙΠΙΕΠ 
ες ἀοΐζζες {ὔΐζεπ, πιοπιῦ 6τ ἆθτα 
Ῥο{εΠ] ει Αίπεπο πηεηὶσείεπε π]εΒπῦ 
ἀῑτεκῦ επίσερεη Ἠαπάε]ζε: νε]. 135 ς 

456. Ὑρι. Υ 449. τρὶς μέν -- 
τρὶς δέ: β1εΙοπεζε]]επάο Απα- 
Ρποτα: Ζα 4 416. --- ἔπειτα πεϊαῦ 
σατΏο]ς απῖ 455 ἐπόρουσε, ἆῑξ ἆθβ- 
λα]Ὀ νψιεάαετπο]6 στά: "4α2. 

48Ί. οἳ ἐστυφέλιξε ταῖῦ ἀσπίδα 
ε6016/[5 1ηἨπι ἄθπ ΒοβΙ]ᾷ”, ᾱ. 1. β016[8 
βοἶπεαπ Βομ]]ά, ππι πω Ζυτᾶοκζα- 
ἀτᾶπσεη. Ὑσι. Π τοδ{. 

438 -- ΤΠ ποδ. Ἰ86. Ί 441: ἆλς 
οτβίο Ἠειηϊβίοπῖοη απο Χ 208, ἆαξ 
Ζηοθϊίο Ἐ, 4ὔ9. 884. ὦ 9207: ἀῑο 
Ῥοϊιάει Φολ]α[βπποχτῦθ που Ύ 498. 
ᾷῷ 18. -- τὸ τέταρτον: ἆῑδ Ώεπιοι- 
δυγανρτοποτηθπ 16 ἆπτοι ἆββ το- 
πενρελεπάο τρὶς γοτρετεϊθεῦ: ἀπ) 
ζαπι ν]ετίεη Μαιε: πα Β 929. -- 
δαίµονι ἴσος, Ἠηᾶπη]]οῃ απ ἄρετ- 
πιθηβομ]σπετ Ἐταίξ, σος σας Ἡχ- 
αρτᾶησ]ο] ἀῑσαπιτηῖετί, 

459. Ζπεῖεε Ἠεπαῖδί, «- Ο 248. 
ᾧ 418. δέ ἴπι Κασμεαίσο πας] ὅτε, 



τ0 

»φράξεο, Τυδεῖδη, καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν 

δ, ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

440 
αν / 2 Δ 2 - ς δὴ 
ἶσ᾽ ἔθελε φρονέειν., ἐπεὶ οὐ ποτε φυλον ομοῖον 
2 / ἐν ος / 2 / «ς 
ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ έρχοµενων τ ἀνθρωπων. 

ὡς φάτο, Τυδεῖδης δ᾽ ἀνεχάξετο τυτθὸν ὀπίσσω, 
.. 3 [ή ο / 2 / 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου «4πόλλωνος. 

Αἰνείαν δ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν ᾽ἀπόλλων 4456 

Περγάµω εἰν ἱερῃ, ὅθι οἳ νηός γε τέτυκτο. 
ἦ τοι τὸν 4ητώ τε καὶ "άρτεμις ἰοχέαιρα 
ἐν µεγάλω ἀδύτω ἀκέοντό τε κύδαινόν τε᾽ 
αὐτὰρ ὁ εἴδωλον τεὺξ ἀργυρότοξος ᾽ἀπόλλων 
αὐτῶ τ᾽ 4ἰνεία ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον. 400 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλω Τρῶες καὶ δῖοι ᾽χαιοὶ 
δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας, 
ἀσπίδας εὐκύκλους Λαισήιά τε πτερόεντα΄᾿ 
δὴ τότε 9οῦρον ἄρηα προσηύδα Φοῖβος ᾽Απόλλων' 
»4ρες, ἄρες βροτολοιγέ, µιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 

πὶο Π τοθ. Υ 448. Ἐν. Ρὶ. 66, 9, 
9. --- ὁμοκλήσας π8ς]Ὦ οἶπεοπι Αα {- 
βοἈχαιΙ, παεμάεπι 6ς πας θβομτοῖ 
ἀῑο βΙπηπαθ οχλοῦεπ Ἠαΐίο, εἶπ νεχ- 
βἰᾶχ]κίος φωνήσας πο 2 654. ΠΠ τθθ. 
Υ 366. 448. ϱ 3969, απο Ο 364. 
1 978. ᾧ 958Π. ἔ 96: σα 4 508. --- 
προσέφη, πᾶΏπη]ΙοἩ µίν. 

440. φράζεο Ῥ6αβῖηππο ἀῑςσλ, γ]θ 
Ξ 4πο, Ὠάεί πας χάζεο αἴπεη ἀῑθ 
Αποτάθτινς εἰπάτιπρ]Ιο]εγ ἨΘΥΝΟΙ- 
πευεπάεν Ιειεμ]κ]αηρ. --- μηδέ πα 
ἔθελε: τα Β 94. 

441. ἶσα φρονέειν ἀϊοὮ ϱ]εΙο] 
Ζα ἀἴπκεῃ. -- οὔ ποτε ηΙεπια]ς, 
1η Ἐοείηποπα Ἐα]]α, πο 918. 

Δ45. τέ απ ἀτιδεν Βίθ]]6, πε] 
χαμαὶ ἐρχόμενος 35 όϊπ Ῥεστιβ σι] 
1π ΒΙΗΠΘ ΥΟη ἐπιχθόνιος, Ἀππ]]οἨ 
6 250. 

448. Υα]. Π τιο. 
444 -- ΤΠ π11. ἀλευάμενος "48 

Ίηπ ἀῑο Ῥελμεια ετία [εί Πα τί) 
ῬεσείοἨπαί ἀεπ Ίπηπθγη ἀταπᾶ, ἆθγ 
4απι Ζατήσκπγείοπεπ βε]υεί ἄετ ΖεΙς 
ΏΒΟΠ νοταπβρεΒί: νσ]. ι 27π. Ο 228. 

446. Περγάμω: τα ἆ ὄ08. -- ὅθι 
ἀαΏπῖη πο, ἆἱ6 αρεζίε]]θτο Α1β- 
{ὔηχαηρ σα ἀοι αἱ]ρεπιείπεη Οτίβ- 
Ῥοθβίπαπηπηπρ Περγάμῳ εὖν [ερῇ. 

406 

448, ἄδυτον 5αὈείαπανιθγζθς Ίαιι- 
υπ, ἀάς ΤεπιροΙβοπι8οἩ, η 
Ἠΐαγ απά 612 αινἈληῖ, --- πύδαινον 
κτάξαρίαεπ: Ζα 906. 

450. αὐτῷ ἆσθπι Ἰα1ρλαΓὔήρθη, 
71 α 4Τπ, ἆασα ἀετ ἄορεπεθίᾳ τεύχεσι 
ταηπ α{{οη”. ς 

469. Αὔδ -- Μ 45ῦ0. 496. ἀμφὶ 
στήθεσσι 7α βοείας. --- βοείη οἆει 
βοέη επλείαπνιετίθς Εεπιπίπατη, 
ἀτο Ἠϊπάρβλατί, ἀετ ΒΜ6τγβοβ]]ά, 
Ἠ]ετ (αΜζαπσεῬορτΙ”, σα πε]ελπθπαι 
4απη αρροβῖζῖν 71Υ6Ι Ῥεβεοπάθχο Ατίθι 
{ο]ρθη. 

455. εὔκυκλος 8ολῦπ ΡετθΙ{[ῖ, 
νοη ἆθεπ Ῥαχα]]είεπ Μεία]]τεΙ6η 
ο ἆθπα Βομ]]ά6: Ζα 4 88. --- Λαισήια 
(νβ]. λάσιος) Τατίβο,θη, 'Ζοὐἡρε᾽ 
απθ πηροσεχρίοη Εε]]εη αᾳε[εχρίε 
Ἰ]είποτο Βεμ]]άθ. Ἠετοά. 11] Τ9 νου 
ἆεπ Κο]εμθτῃ ἀσπίδας ὠμοβοῖνας 
σμικράώς υπὰ ΥΠ 91 νοη ἆεπ ΚΙΙ- 
Κετη Λαισήια εἶχον ἀντ᾽ ἀσπίδων, 
ὠμοβοέης πεποιηµένα. -- πτερὀεντα 
ρο/]ἤσοε]ίε, Γ]αινιετηᾶὰο περεη 
οἴπεξ]οε]κοτ ἆαταπ πᾶπσεπάςπη Βοµς- 
768, ἆᾱ. Ἱ. 6ἵπθρ νΙετεοκίσεπ Β0ῆο]θβ 
Ζεις, πγε]ολες {Πν ἄεπ Ὀπετκῦτρος 
ποθαἄτέβσαι Βομαϊσ σονἈ]μχίθ, [Αή- 
παης.] ἳ 

456. Ὑρ]. τα 91. 

επ Σαχά 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε), τι 

οὐκ ἂν δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθῶών, 
Τυδείδην., ὃς νῦν γε καὶ ἂν «4ιὶ πατρὶ µάχοιτο: 
Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ) ἐπὶ καρπῶῷ ρυασμ ρ χ χειρ οσον 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ µοι ἐπέσσυτο δαίµονι ἶσος." 

Έ αν 2. νκ Δ 3 {. / 2/ 
ὣς εἰπων αὐτὸς μὲν ἔφεξετο Περγάμω ἄκρῃ, 460 

Τρώας δὲ στίχας οὖλος ἄρης ὥτρυνε μετελθὼν 
εἰδόμενος ᾽άκάμαντι 9οῶ., ἡγήτορι Θρηκῶν. 
υἱάσι δὲ Πριάμοιο διοτρεφέεσσι κέλευεν᾿ 
ρώ υὑεῖς Πριάμοιο, διοτρεφέος βασιλῆος, 

ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε Λαὸν ᾽άχαιοῖς: 4606 
5, ν Ψ 2 Δ / 5 ; ’ ἦ εἰς ὃ κεν ἀμφὶ πύλῃς ἐυποιήτοισι µάχωνται; 
κεῖται ἀνήρ, ὃν τ᾽ ἶσον ἐτίομεν Ἔκτορι δίω, 
ἀἰνείας., υἱὸς µεγαλήτορος ᾽4γχίσαο᾽ 

2 , ο] ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐκ φλΛοίσβοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον." 
ο 3 ” / ᾽ Δ 5 ) 
ὥς ειπώγ ὠωτρυγὲ μενος καν θυμον ἕκαστου. 4Τ0 

ἔνθ᾽ αὐ Σαρπηδὼν µάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον᾽ 
"Έκτορ, πῇ δή τοι μένος οἴχεται. ὃ πρὶν ἔχεσκες; 
φῆς που ἄτερ Λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων 
οἷος, σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοΐσιν' 

» ν 2, ν Ἆ ιν) 2 ” 

τῶν νῦν οὔ τιν ἐγὼ ἰδέειν δύναμ᾽ οὐδὲ νοῆσαι, 

456. οὐκ ἂν δή: τα Ῥ 92. --- μά- 
χης αὈ]αν. ἀεπείϊν 2 ἐρύσαιο "15 
4ο6τ Ῥολπ]αοπί πιηπερ2ίεπεπ), 
πποἩ] απίεν Ψοτγαπβεείζαηπρ ἆετ νου” 
Ἡοισεραπσεπεη Τόδΐππς, τρΙ. Ρ 161. 

46π. Ὑςι. Ζα 869. 
458. 459 -- 885. 884. Ὑσ]. Ρ 601. 

ἐπὶ καρπῷ απ 4ετ Παπά πατσε]: 
νο]. 956 . 

459, γρ. πι 4898. 
461. Τρώας 8115 Τρωίας ΖΠΦΑΤΩΊΠΕΗ- 

ΞεΖοΡεπε Αά]οἰκάνξουπα. 
462. ᾽Ακάμαντι: Ζα Β 844. Αποῦ 

Άτες 156 ἵπ ΤἩμτακϊῖεηπ Ἠεϊπι]ςοα: Ν 
901. 8 961. 

466. ἐς τί Ὦ15 πο Ἰαπρ6ο. Κν. 
Ῥι. 49, 4, 1. -- τί ἔτι, εἴαιαίίου 
Ηαέας, πο] ι ἴα τί πἰοπὲ ο]Ια1οτέ 
ποτάθν, Καπη. --- ᾽Αχαιοῖς, ἄει Ώα8{ῖν 
Ῥεί ἆθεπι Ῥαβαίνατα κτείνεσθαι, Ἡ1θ 
Ῥ6ϊ δώμνασθαι ϐ 3944 νά Ῥοὶ 
ὑποκλονέεσθαι 3 556. Ζα Κιτ. Ῥι. 
48, 16, 1. [Απμαηρ.] 

496. ἠ είς, Ῥγπίσεκο. ή: σα 4 341. 
---ἀμφὶ πύλῃς Ἱαηπτολ{{ε] θα ατι) 
ποχα, Ὑσ. Ρ 90607. 950609. Φ 90. Κτ. 

415 

Ρι. 68, 80, 9. --- ἐυποιήτοισι, Σπεῖθς 
Βπάπησοι, πο γ 4894. Απάθτθ 
ἐυποιήτῃσι πῖο ΤΠ 696. 

461. Ὑσι. Π ὅδ8. κεῖται ἀνὴρ κτὲ. 
196 οἶπο πατ {ᾶτ ἆῑδ Βόηπο ἆθβ Εσία- 
πηο8 Ὀεγεομπείε Μοβνίιεταπς, πι 
ἀἱ6βο ζα εοπεγσίβοπεπα Καπιρίθ απσα- 
ΓεπετΏ, Ὑσ]. Ζα Τ91. 

Υ, 4Τ0---618. Φαγβεάζοη τώιᾷ Ηε]- 
ἴογ; τε ιώιᾷ ἄεγ ωϊεάεγ ᾖεγθέ- 
δ{ε]ῖίε Αἰπείαδ. 

4Τ0. Ἐίι 1η ἄετ Πας πεηπταα] 
νηεάσεικεητεπάοτ Ί6Υ8, μένος καὶ 
θυμόν Καπιρζρομῖοτ παπά Μπαζ. 

4τ1. ἔνθ᾽ αὐ:σα1.-- Σαρπηδῶών: 
7α Β 8Τ6. [ΑπΗ.] 

4π2. πῇ δή: τα Β 889. 
4τ». φῆς που ἅαπ εαρίεεί 

ἔποἩ]”: οἵη Ἰαΐεοτ Βροῦς Ὑρι. 
881 παπά σα 4 1Τ8. --- ἕξειν αι ποετ- 
ἀθεδί ϱοπΙτπιθη, πο ὅὁ Τ90, νρ]. 
ὰἆ 595, πο] ταῖε Απερίο]αηα απ 
ἄθπ ΝαπΘΑ Ἕπτωρ ἆοτ Ηα]ίες, ἄετ 
ΦΟἨΙΥΠΊΕΣΥ, 

415. τῶν, οΏπε δέ, πεῖ] ἆθχ τος- 
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ἀλλὰ καταπτώσσουσι, κύνες ὣς ἀμφὶ Λλέοντα᾿ 

ἡμεῖς δ᾽ αἱ µαχόμεσθ’., οἵ πέρ τ᾽ ἐπίκουροι ἔνειμεν. 
καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐν µάλα τηλόθεν ἥκω. 
τηλοῖ γὰρ 4υκίη. Ξάνθω ἔπι δινήεντι΄ 
ἔνθ᾽ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν. 4560 

κὰδ δὲ κτήματα πολλά. τά τ) ἕλδεται ὃς κ᾿ ἐπιδευής' 
2 Δ η , 2 / µ / ᾽  ὰ 
ἀλλα καὶ ὣς 4υκίους ὀτρύνω καὶ µέμον΄ αύτες 

ἀνδρὶ µαχήσασθαι' ἀτὰρ οὔ τί µοι ἐνθάδε τοῖον, 
οἷόν κ᾿ ἠὲ φέροιεν ᾽ἄχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν. 
τύνη δ᾽ ἕστηκας., ἀτὰρ οὐδ ἄλλοισι κελεύεις 486 

Λαοῖσιν µενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσιν΄ μενέμ μυνι 
ς δν , / 

µή πως. ὡς ἀφῖσι Λίνου ἀλόντε πανάγρου, 

Ἰεχρεμεπάο Βαΐσ πῖς φῆς ἀῑε Υοι- 
Ῥετεϊέαπρ Ῥ]]4εῦ Εᾷτ ἀῑο Ἠϊος ἀἆατααξ 
ετἰλεϊ]{ο Απίνγοτί, --- ἰδεῖν παπά νοῆ- 
σαι: νρ]. ν 8918. π 100. 

416. ὥς, ατερτϊηρ]ε] ως. --- 
ἀμφὶ Λέοντα ππι 6Ίπ6ηΠ Ἰόγψε, 
ἆθη εἷο απβ ἆετ Ἐθδγπθ ππικτοαίβεη, 
Άδεχ π]ςελ{ί αηζαρτεΙ{ξεη ὙΥΒΡΘΗ, ΨΘΠἨΠ 
οι βἶε]ὰ πᾶλοατί. Ὑρ]. Ρ 6ὔ Β. 

4Τπ. οἵπέρτε ἀῑςθ πῖχ 4ος]. Ώεχ 
οτί γοη ἐπίκουροι 18ὲ ἵπ ἀον [Όετ- 
εείσαηρ ἀπτοι παν απζαάθιἴεη. 
ἔνειμεν ἀατῖη αἶπά, ἵπ ἆθτ Βίαάῖ, 
τηῖξ Ώεζας απ! πόλιν 415: 7α Β 1891. 

418. καὶ γάρ: ο ετ]πτπίετί ἀῑο Απ[- 
ορίοταηρ ἆειτ Βαπάεβσεποββεη ἀπχο]ι 
βείη εἶσεπεβ Βεἱβρ]ε]. --- ἤκω υεπί, 
Ώηἳχ Ἠ]εχ ππά ν 9525. 

419. Ξάνθω ἔπι: σα Β 8τΤ. 
480. ἔνθα ἀοπιοηείταίν. Ώεν (6- 

4αηχκε 5 ἐπιδευής νειαηβολα]οΏί 
ἀϊο ἄτὸ[εο 4ος ΟΡί6τΑ, ἆαβ ο ἆθεῃπ 
ΤΈτοειη ἀπτοῖ εεῖπο Τειπαμπιθ πι 
απιρίε ρερταςλύ Παῦ. 

481. καδ, πἈπι]ῖοἩ ἔλιπον: τα Τ 
968. -- τά τε νετα]]ρεπιείηετης: 
ἀετρ]εῖο]λεπ. -- ὃς κε, πᾶπη]ΙοἩ 
ἦ (Κτ, Ὁι, 69, 1, 4 απᾷ 69, 8, 9) τα]ῦ 
πιδευής: πετ “1Ἠτογ) ΕΥΙΠΙΒΠ- 

ρε]{, πετ 5ἱθ πη]ελί Ἰαῦ. Ώας ἄαπσε 
απηβοητοϊοῦ ἆεπ Βερτβ: ῬεσεΠ- 
χεηπβποτίο Ὀς]πᾶ{7ο. 

482. ἀλλὰ καὶ ὧς, οὈρ]είεὮ 1ο] 
Άαά5 ἆετ Έετπο σεκοπιππεη ΤῬΐπ παπά 
81168, νγαβ πχ Ίθπθγ, ἔεγη 166. 

488. ἀνδρέ Ἱταϊῦ πιθίηΏ θ1η ΜΒΠΠΘ᾽ 
τη Εμπζε]κατηρ{ε. --- µαχήσασθαι Ἱπ- 

Βπϊζ. Αογ.: ἆθπ Καπρί απ{πθ]ι- 
Π1ΠΘΠ. τὰρ οὔτι κτὲ. ππηπιῦ ἀ4επ 
τηῖρ καὶ ὡς σαεαπηππθηᾳοί{α[βίοι (.9- 
4απκοι αας 480 {. ποσμπια] πβο]ι- 
ἀτᾶσ]κ]ε]ι ααξ ππεραάνοι ἨΓεπάπηᾳ, 
πιοάιτοἩ Βαγρεάοπ βοῖπο ΒΙπαβίοη 
46 ες Ἠε]κίου οπρορεπαίε]] 6 απά 
80Ο ἆθπ 48ὔ {οἱροπάεῃ Απατίιῇ αα[ 
ἀϊθβοη γοτῬετοαΙθεί. Βίηη: απά ἆοο] 
ηαΐῦο 16] Ἰκοῖπ Τπίεγθβεο Ζα Ἰκάπαρέεη, 
φῖθ απ. Ζαπι ἀοάαπκει 4 164 Ἡ. 
--- ἐνθάδε Ῥοϊοπίοι Βερτίῇ. --- τοῖον 
οίνγαβ ἀρτατίῖρ6ς, πᾶπι]ο]ι ἐστίν. 

484. «φέρειν "πορίταρεη) Υοπ 
Ἰεῦ]οβεη, ἄγειν "Εοττίταϊ Όοπ) νοη 
Ἰεροπάεπ Βεπζεβθϊσκεῃ., 

486. Ώοχ ἀοἄαπ]κο Ῥι]ά4αῦ ἴπ β6ἴπθπ 
ΖΥαἱ ΟΠεάστη ἆεπ σεπαπθεη ἄερεῃ- 
ϱαἱΣ 7ια 483 παν 1π απιρεκθητίθχ 
Αποτάμιιηρ. ἕστηκας τηῖν ἆθπι Ἐ6- 
στ ἀει Ὀπυιλαρκεϊϐ. ἀτὰρ Ἰκουτ]- 
ρῖοτί σ]αίεββαπα ἄθπ γοτμετρεμεπάεη 
ΑπββρτασἩ, απι 11η 7 βὔείρετη, πιῖῦ 
οὐδέ -- ]α πΙο]μ 6 οἵππια]. 

486. ὤρεσσιν, ποπθρες Ι 95807 
ὀάρων. 

481. µή πως ἆἀπ[α παχ ηπ]ολί 
οἴνα, οἵπο ααξ αταπὰ ἆει γοτΏε- 
σελεπά αιπἈλπίεη ΤΠαίβ8οπεη εχ- 
Ῥοβεπο Ἰ/αγπαης. -- ἀλόντε, ἀ4ει 
Ώπα] νοηπ ἆ4επ Ζπεῖ 486 ρεπαπηὔεη 
Ζαβαπιπιεηρε]ῦτίσεπ Τεί]επ: ἅππ Ηε]- - 
ἴοι παπά ἀείη οκ: στα Π 9τι. ὁ 
4185. Ώϊο γετ]ᾶπσεταπρ 4εβ Απ]αιίς 
α 160 απ8 ἆοτ Επισ]εΙῦ, ἄῑο Τήαᾳπ1ᾶα 
Ζα ἀ4εΊπθη, Ἠθγ2ι]εΙζεπ, πῖε 1η λδος 
Φ 918. 
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ἀνδράσι δυσµενέεσσιν ἔλωρ καὶ κύρµα γένησθε’ 
οἱ δὲ τάχ᾽ ἐκπέρσουσ᾽ ἐὺ ναιοµένην πόλιν ἑμήν. 
σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μµέλειν νύκτας τε καὶ ἦμαρ, 490 

ἀρχοὺς Λισσομένω τηλεκλειτῶν ἐπικούρων 
νωλεµέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ᾽ ἀποθέσθαι ἐνιπήν. 

ὧς φώτο Σαρπηδών, δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος. 
αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶξε, 

΄ 2 2 / ω λ Δ 2/ / 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρε κατὰ στρατὸν ὤχετο πάντῃ 496 

ὀτρύνων µαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 
οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾽άχαιῶν. 
᾽4ργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν. 
ὥς ὃδ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἁλωὰς 
ἀνδρῶν Λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ «{ημήτηρ 500 

κρίνῃ ἐπειγομένῶων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας, 
κ΄ 6 ρ 9 μμ 232 Β 

αἳ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί ὥς τότ ᾽4χαιοὶ 

488. ἔλωρ καὶ κύρμα Ἰένησθε: 
νο]. Ρ 161. γ 271. 

489. Όας Ἐπίαταπα παςἩ αἴπος πιῖς 
μή ππᾶ ἄεπι Κοπ]απ]{1ν ΑΠβΦΘΑΡΤΟ- 
επεπεα Βε[ήτοπίαηρ, πῖο Ὁ, 949, 
ε 416. π 87. -- Ζνειει Ἠεπιῖεί.: 
νρ]. Ν 816. 

490. τάδε πάντα: παβ Ὀθποπᾶθις 
Ἰῃ 49τ--489 απρεάετ{εῖ 180. 

491. ἴἼρει ἆας ἐτεῖοτο Ύοτ]ᾶ]ὑπίς 
4ετ Βππάεεβεποββεν ται. Ρα { 

492. ἐχέμεν Ἠᾶποῦ νοη Λισσομένω 
9: βἰαπαάσαπα]ίαὮ, Ἱπίταπειαν 
πο Λ 458. Ν 679. 9 οτ, Ἐπ «Όι. 
ὅδ, 9, 8. -- ἀποθέσθαι 5ἴεὮῦ αἱβ 
Τηβπαν παῖέ µέλειν Ρατα]]ε] ππᾶ 160 
εΏεη{α]] τοπ χρή αὐλᾶπσίσ: ἆθπ 
ἴατκοη ΨοαχπγαΙβ αΌθτ (ἀεη ἅα 
6Ώθη νοἩ παῖτ ογπα]ζει ας) τοι 
ἀἲτ αὈίπταπ, ἄπτοὮ ἑαρίετο Τπαΐεπ 
τοπ. ἀῑτ 6ΠΗΕΘΥΠΟΠ. [Απμαπς.] 

498. δώχε: νρ]. 9 186 θυµοδακής. 
494---49 Ξ-- 2 108--106. 4 ο11 

-- 914. ἐξ ὀχέων: πα. 90. 
496. ὀξέα δοῦρε: ἆαῑδ Αὐτιοαῖ 

Ῥ6ι δοῦρε αεί {είς ἵπι Ῥ]ατα]: Τ 
186. 4 45. Π 199. µ 299. χ 195. --- 

δοῦρε τοη ἆθῃ 7Φ6ἱ Ταηζ6ὴ, ψε]ο]ια 
4ἱε ΗἩοπαετίεεπεη Ἠε]άεη σευὔἨπ]]ο 
ΖᾳΤα Καπιρέε ηΒΊΠΙΕΠ. Απάετε δοῦρα. 
--- στρατόν, πᾶπη]εὮ Τρώων. 

49 --- Ῥ 9848. ἐλελίγθησαν πγατ- 

ἄεπ 5οπΏπεα]] απρονπεπᾶςεῦ, 
παπα ῦεη 81οἩ 5οἨπε]] αππι ϱ6σεπ ἆεῃπ 
Έεἶπάᾶ. [Αππαπσ.] 

498. Ὑσὶ. Ο 819. ἀαλλέες σ68- 
ϱοπατό, ἵπ σθβοἩ]οββεποπ Ἠοί]πεῃ. 

499. φορέει ἴτᾶρυ {οτέαπα Γοτῦ, 
-- Ἱεράς, Ιπεοίετπ «ημήτερος ἁπτή 
ἀαταα{ ααβρεὐτείεη τά, 419 ἄασαπα 
Απο εε]Ὀεί 46581 ἀλφίτου ἓ ἱεροῦ ἁπτή 
Ἠαϊ/[αὲ. --- ἁλωώς, ἄετ Ῥ]ατα] τοι ἆεπ 
εἴπσείπεη Τοαΐ]επ ἀθιεε]ρεπ Τεππο, 
ἆαπι οπίαρτεσοπεπά ἀχυρμιαί 509. 

600. Λικμώντων, ἆῑοθ ταῖς εἴπαι 
εἰπίασπει Ῥοεηπίησε οἆει Ἰ/αππο 
(Λικμός) ἆαξβ ααβσεάτοβοπεπο Ἐονπ 
γοηπ ἆει Ἐχάς η ἀῑο Ἠδμο πατίεη. 
- ξανθή 'Ό]οπά2 απι Παατ, τοῦ 
4ετ ππεϊ[βσε]Όεπ παπά τὂὔμοπσε]Ώεν 
Έ'ατρο ἆθρ τοῖ{εη ἀείτοϊἆάεε επ[]επη{. 
--- 4ημήτηρ νιτὰ απο] ε 1256. Β696. 
3 926. ὢ Τθ οιπᾶ]ληῦ. 

601. ἐπειγ. ἀνέμων "ει 5ἴατκ- 
πεπαοπάενπ απάςπ”, πε]οπθ ἀῑθ 
Ὄρτει νοιπᾶνί ἰπεῖρεηπ, ἆα ἀῑε 
ἄπτιθομεη πΙοπί σθσεη, 5δοπάθεη τηῖέ 
ἄαπι ἸΠπάζασε πγοτ[ε]{εη. 

602. υπολευκαίνονται ἨΝΘΤάΘηΏ 
αηπ{θη (πι Βοάειπ) πγθδΙ[ς, Ἱπάθπα 
81θ βἶο]λ ηπβοἩ απᾶ παςὮ ταξ Όρτεα 
Ῥεάεοκεη. ἩἨπαρίριπκὸὁ ἆε5 ἵὕετ- 
σ]εοῖι, 



π4 δ. ΙΑΙΑΔΟΣ Ε, 

λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισδάλω., ὃν ῥα δι αὐτῶν 
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων, 
ἂψ ἐπιμισγομένων., ὑπὸ δ᾽ ἔότρεφον ἡνιοχῆες. 506 

οἳ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον. ἀμφὶ δὲ νύκτα 
θοῦρος ἄρης ἐκάλυψε μάχη Τρώεσσιν ἀρήγων, 
πάντοσ᾽ ἐποιχόμενος, τοῦ δ᾽ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς 
Φοίβου ᾿ἄπόλλωνος χρυσαόρου, ὃς µιν ἀνώγειν 
Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι., ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ᾽ ᾿4θήνην σ10 

οἰχομένην' ἡ γάρ ῥα πέλεν «{αναοῖσιν ἀρηγών. 
αὐτὸς δ᾽ 4ὐνείαν µάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο 

ἦκε. καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιµένι λαών. 
Αἰνείας δ᾽ ἑτάροισι µεθίστατο' τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 
« 5 / ως / / 

ὥς είδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιὀντα 516 

καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα' µετάλλησάν γε μὲν οὔ τι’ 
οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ἀργυρότοξος ἔγειρεν 
᾿4ρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ᾽ ἅμοτον μεμαυῖα. 

608. δι αὐτῶν ᾿ἆατολ 51θ βο]ορί 
Ἠιπάττολμ), Ζψήβοπεη Ίητεη Ἠεῖ- 
Ἠθη Ἠ]η. 

604, πολύχαλκον οχΖταῖςοἩ, νο] 
αἱ {οβΐος ππεία]]επος ἄθνγῦ]ρο ρθ- 
ἀπολί. --- ἐπέπληγον παν 6ἴπθτῃ 
Οὐ]ακί ἆετ Ὑνκαηρ (ὄν): ἀἆπτοἃ 
Βίαπηρ{εηπ (498 Βοάεπβ) 6τθσοἩ: Ζ1 
961, απᾷ Ζαρ]θῖοἩ πας Οτίκυεβύίτη- 
πππηρεηπ: Ζα Β 964. Ύὗειρ, ΑΘΗ. 
ΤΠΙ 596. 

δ0δ. ἂψ ἐπιμισγ. "α1β 5ἱε (4ϊθ 
ΈΏοβεο ἆεγ του) ψη]οᾶςν ἵπ ἆθπ 
Καπιρῖ Β16Ἡ πι]βοπεπ”, νρ]. 491. 
-- δέ, 4 ἐπιμίσγεσθαι Ὀερτϊη- 
ἀεπά. --- ὑπὸ της ἕστρεφον, ηᾶπι- 
ο] ἵππους. --- ἡνιοχῆες, ηᾶπα]ΙοἩ 
Τρώων. 
508: οἱ δέ, ἄῑε Κἄπιρέεχ ἀθχ τους. 

-- μένος χειρῶν ὑθὺς φέρον: νρ]. 
4 44τπ. Υ 108. 

σ0π. ἀμφὶ 2 ἐκάλυψε ππᾶ τοπ 
Ῥεϊάεηπ αὐλᾶπσῖσ µάχῃ (Ίοκαὶ ῥο- 
ἀθελί αἷς Βεπ]αση{{ε]ά): νβΙ. 8 569. 
Ζατ Ῥασμε Π 561. [Απβανρ.] 

609. χρυσάορος δο]ἀφο]Ὦπετζ- 
ἵτασεπά, πο Ο 92ὔ6, ἸἈεῦθπ Βο- 
5εη παπά Κὔσ]ον ἵτας ετ ἆαβ βοημπνετί, 
νο Ἡοπιθτίβοπο Ἠε]άεῃ,. ἀνώγειν: 
ἆας ππαχ ρθβοΏεμεη 4656 Β., αὓογ ἀῑε 
Ὑπκαηπρ Ίεπετ Αποτάρταηπς 1Ιβί 

ΒΟΠΟΠ 461 σεπιο]άεῦ απᾶ γοη ἆθπι 
Ἡγερβαηρο 46: Αέμοπο αἱ Μοίῖν 
{ᾷτ Αχοθ) Ἐἰηρτοϊι[ίοη 18 ἀοτί ἸΚαῖπο 
Ἠεάο, 

610. ἐπεὶ ἴδε κτὲ. Βαβ]οκὲ Ῥ]μοί- 
Ῥο ΑΡο]οΠ. 

611. «αναοῖσιν 18 νοη πέλεν 
ἀρηγών 2Π88ΠΙΊΠΕΠ αρμᾶπσῖς: τα 
ολη) 

519. αὐτός, Αροϊ]οπ 1εί Ροπιθῖη, 
-- µάλα πίονος: τα Β 649. --- ἀδύ- 
τοιο: σα 448. 

614, µεθίστατο Ἱἰταῦ ππ{οτ”. 

5616 -- Η 508. 
516. µετάλλησαν, πᾶγη]1οἩ μι 

Ψθρει 5είπος Ῥοΐθαπα. -- γὲ 
ζα Β π08. --- οὔ τι Ίπι Ὑ κ ομας 
νγθῖ! ἆαξ Ὑειραπι πι Νασλμάτασ]ς 
Υουβπβοϊτοίθη 160: νρ]. β2ὔ6. ε140. 

611. πόνος ἀϊ9 Ἐτιερθαν) οί {. 
-- ἄλλος απἆθτετβεΙῇξα, ἴπα, (6- 
Ροηβαίᾳ πα ἀει Νειρίον. -- άργυ- 
ρότοξος γοτῖτδθ Ἠϊον ας Ὀοσῦρ]ιομε 
ΝοπιεΣ, π]θ γλαυκῶπις τα ν ὅ89 
ππά ἠριγένεια τα χ 19τ. -- ἔγει- 
ϱεν, ἨἈπη]ΙοἩ γοἩπ ΕΘΙΡΑΠΙΟΒ 818, 
νβ]. 460. 

618. Ἔρις ΡΙ8 μεμανῖα, πε 4 440. 

Υ. 519--589. ῥΘίαπάλα]ίεν. εί 
Αολᾶεν. Εἰπχεκάπιρίε ἆἄεθ ΑΦα- 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε,. 

τοὺς δ᾽ Αἴαντε δύω καὶ Οδυσσεὺς καὶ «4ιομήδης 
κο Δ ’ . ϱ 9) λ 2 Δ 
ὤτρυνον «αναους πολεμιξεμεν᾽ οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 

” , / ς , ” Β , 
οὔτε βίας Τρώων υπεδείδισαν οὔτε ἰῶκας, 

ἀλλ᾽ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικέτες, ἄς τε Κρονίων 
νήνεµίης ἔστησεν ἐπ᾽ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν 
2 / 2” .] ο ’ / ασ 

ἀτρέμας, 0φρ΄ ευδῃσι μένος Βορξέαο καὶ αλλων 

ζαχρειῶν ἀνέμων. οἵ τε νέφεα σκιόεντα 
πνοιῇσιν Λιγυρῇῆσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες' 
ὧς «{αναοὶ Τρῶας µένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο. 
τρεΐδης δ᾽ ἂν) ὅμιλον ἀρίσε πολλὰ κελεύων᾿ 

μῶ φίλοι. ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλιμον ἦτορ ἔλεσδε, 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται, 
/ 2 ο ο , 2 2, να /ςς 

φευγόντων ὃδ᾽ οὔτ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις άλκη. 
5 ” 2, 
ἦ καὶ ἀκόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόµον ἄνδρα, 

Αἰνείω ἔταρον µεγαθύμου., «4{πικόώντα 
Περγασίδην., ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσιν 
τίον» ἐπεὶ θοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι µάχεσθαι. 
τόν ῴα κατ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων ᾽4γαμέμνων' 

ἡ ὃδ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴόατο χαλκός, 

τὸ 

520 

680. 

586 

ΙΕΠΙΜΟΛ, «Αὐπείας, Μεπεῖαος ιιᾷ 
ΑπίζΙοε]ιον.. 

619. τοὺς δέ Ίεπο 3Ρ6χ, «αΠ- 
ἸκἠπάΙσοπᾶθε Ῥχοποπιεῃ, πᾶσ]]θυ 
ἀπτο]ι 4αναούς πᾶΆλεχ οεκ]άχί, 

691. βίας: τρ]. Π 918, ἰωκή Απ- 
βἴπτπι. 

692. νεφέλῃσιν, ἀῑε οἱ πιεῄτοτε 
Ταρο Ίαπο Τεβεύεπεη απᾶ Ῥ6ί ππβ 
εηππθᾶετ Ὁ Βοΐσπο]κειη) οἆετ 
«Βε]πιοτοῦσετψο]κειπ” Ἠαϊ[εεπ. Ὠ]α 
Ὀπροεπερ]ιομ]κεῖς 16 ἄετ Υετρ]εῖ- 
ομαπηρεραηξύ. -- Κρονίων: σα Β 146. 

528. νηνεµίης ἴεπιροτα]. Κιτ, Ρι. 
ΑΤ, 3) 9. --- ἐπ᾽ ἀκροπόλοισιν ὄρεσ- 
σιν απ Ποοσ]πσιρί]ήσε Βετρο). 
Υβι. τ 205. 

694. ἀτρέμας "απτοττῆς]κήτ) 
πητά ἄπατοη ἄεπ Βαΐπ ταῖς ὄφρα 
πᾶποτ Ῥεβπιπιῦ. --- εὔδῃσι: ναι. 
ΛΜ 981. ε 5864. Ῥετ Κοπ]απκᾶν 
πεῦεη ἆθπι Αοτὶςί ες Ηαπρίεαΐσες, 
πγοῖ] ἀῑεξεν εἶπ ᾳποπιῖβοἈες 186. 

6λδ. ζαχρειῶν (διά ππᾶά ΊΝ. χρα) 
Ἠε[ασ απἀτίηρεπᾶ, 5ίατ]κ οὐὔτ- 
πιθηᾖ. 

696. ἀέντες Ὠ8ΟἩ πνοιῇσιν Λιγυ- 
ρῇσι, ααςἑἤμτεπᾶες Ραχδοϊρίατα: 6]. 
ὃ 626. ο 400. π 9584. 

6οηή -- Ο ϐ23. 
698, ὧν) ὅμιλον: τα ἆ 909. -- 

πολλὰ πελεύων -- Ῥ 856. 
620- «685 -- Ο 561---564, ας ετβίθ 

ἨοιιϊβίΙομίοη 8ποηἈ ὄΖ 119. ἍΊΜτορ 
ἔλεσθε {[α[5ί εποὮ εΙπ Ἠετῇ, 
πιχ Ἠϊ6χ, 89Ώθ6γ ἄλκιμον ἠήτορ ἔχων 
1Η 209. 264. 

ὄ81. αἰδομένων ἀνδρῶν, εχρ]]κα- 
νος Αρβγπάείοη: τοη ΜἄΤΠΠΕΥΗ, 
το βΙ1οπνοτοαϊπαπάετβοπςιθη, 
419 σορεηβεῖδῖς απῖ ἘἨτο Ἠο]δεη. --- 
πέφανταιβΙπα ρείδ{εῖ, Πεσεπ {οῦ. 

699. φευγόντων αλ]ααν. ἀεπείϊν. 
--- ἁλκή ὙΝετκταίς, Μόρ]ολμκεϊξ 
4ετ ΑΌψεΠτ. 

69δ. πρόµον ἄνδρα αὐαϊραβνε 
Νοπιϊπα]νετρΙπάπης. 

696. Δοός: πα 450. --- µάχεσθαι, 
ΤπβηϊΗν ἆθβ Βεπασε. Ἐτ. ΡΙ,. 56, 
θά, 

ῦδ8. 559 -- ΡῬ 518. 
Ρ 619. Ὑρ]. τα 4 158. 

(ω ὅ54). 



τ6 δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

νειαίρη δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 
δούπησεν δὲ πεσών. ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 540 

ἔνθ) αὐτ᾽ Αἰνείας «{αναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 
υἷε «{ιοκλῆος, Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε, 
τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐυκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ 
ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ᾽ ἦν ἐκ ποταμοῖο 
᾿4λφειοῦ., ὃς τ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης., δ4δ 

ὃς τέκετ᾽ Ὀρσίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα' 
Ὀρσίλοχος δ᾽ ἄρ) ἔτικτε «{ιοκλῆα µεγάθυμον. 
ἐκ δὲ «{ιοκλῆος διδυµάονε παῖδε γενέσθην. 
Κρήθων Ὀρσίλοχός τε, μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης. 
τὼ μὲν ἄρ᾽ ἠβήσαντε µελαινάων ἐπὶ νηῶν 550 

Ἴλιον εἰς ἐύπωλον ἅμ᾽ ᾽άργείοισιν ἐπέσθην. 
τιμὴν ᾽ἄτρεΐδῃς, ᾽4γαμέμνονι καὶ Μενελάω, 
ἀρνυμένω' τὼ δ᾽ αὖθι τέλος Θανάτοιο κάλυψεν. 
οἵω τώ γε Λλέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν 
ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης' σ5σῦ 

Δ Δ ΑΜ , / / / -” 

τω μὲν ἄρ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μήλα 
΄ .λ. ή 7 

σταθμοὶς ἀνθρώπων κεραΐξετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ 
Γ -- 3 / , ι Σδς / » 
ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέι χαλκῶ 

ὤδ9. νείαιρα πας αἴποι Ἐ οππΒ]- 
επάπης, πο ἠοχέαιρα, ὀρθόκραιρα, 
πίειρα. πφρέσβειρα. Ζα Ἐτ. Ρι. 
25, 9, 2. -- ζωστῆρος: τα 4 1895. 
-- ἔλασσεν, πᾶπι]ε] ᾽ἀγαμέμνων. 
Υρ]. 41. 

ὅ40. Ὑρ]. τα 4 504. 

6452. τὲ ὈρσιΛ., εἴαθίπαίον Ἠταζας 
1η ἀἄετ Ῥπκο]ῖβοπει Οκτ. 

ὤ4δ. Φηρῃ, οἴπογ Βίαάµ ἸΜ6θςβο- 
ΠΙΕΠΒ, Δποἳ Φηραί ρεπαπηπί: Υ 488. 

ὤ44. ἀφνειὸς βιότοιο, πῖο 7 14. 
5 199: Ἐτ, Ρι. 4Τ, 26, 8. -- γένος 
Αεοιβαδῖν ἆετ Βε2ϊεπαπρ. 

646. ἄνδρεσσιν, ]οκα]οτ Ώαΐιν τα 
ἄνακτα, πὶθ Ὀε6ὶ ἀνάσσειν, απῖθΘΥ 
ἆθπ Μᾶππθτη, ππΙθ Ύ 990, 

648. διδυμάών εἶπο Ἀτπεϊεταης 
ἄετ Ῥοτπι δίδυμος. 

ὤ49, Ὀρσίλοχος: ἆἄει Ναπιθ ἆθβ 
Κιπάςβ ππατάε σοτη νοη ἆθπι ἄτοίς- 
ναῦες οπ{θ]εἨηπί. μµώχης Ὦϊβ πάσης: 
Ζα Β 8289. 

ὅδθ, ἡβήσαντε ϱιθεγεβ [αοίί. 

5ὔ9. τιµήν "Βα[βο) 
μένω, νε ᾱ 1609. 

668. τὼ δέ πἰπιπιῦ ΑΠΑΡΠΟΤΙΒΟΗ 
ἀᾳς τὼ μὲν 550 απ, ππι Ὀ6ι Ῥειάθῃ 
4ἱο Ιοίολ]ιοῖέ ἀθΒ 6εβοβίο]κ Ἠος- 

. 9 
πηζς ἄρνυ- 

νογ2απθβαη, ἀῑθ αποἩ ἵπ ἆθπι λνάς 
σ]αΙοἩ Ῥοποπάθτα Ώθξοπέ γνϊτά, 
τέλος τος, κάλυψεν: τα Π 509. 

ὄδ4. τώ γε Ἱερ]ιαβ Ἠϊπνγαϊβοπά σα 
Λέοντε: Ίοποθ Ζπηεῖ Ἠὅπψεῃ. [Αῃ- 
παηρς.] 

665. ἐτραφέτην: 2α Β 661, οπί- 
βρτοομεπά, ἆθπι ἠβήσαντε 660. 
ὑπὸ µητρέ 
απΐθν Ίητεν Έῆερο υππά Βομαίσ. --- 
βαθείης τάρφεσιν ὕλης -- Ο 606. 

ἕπηῖεχ 1Ἠτεγ Μαῦίοτ”, 

δδ6. τὼ μὲν ἄρα επἰβρτῖομὺ ἆθπι- 
5ε]ροπ Απίαπσε Ἰπ ὅδ0, 

δδτ. σταθμοὺς κεραΐζειν, πιο Π 
Τ03: νρ]. Ε 1588. -- καὶ αὐτώ 
ἕαποἩ ο], πο απἆθτο Τϊ6χθ6 - 
Υοη ΤἨπθη σεπιοτᾶεῦ πατεη. 

668. ἐν παλ. πῖ: εαηίαχ ἄθπ 
Ἠάπάρπ᾽, πο τ ὔτπ. -- κατέπταθεν 
Ἠααρεραπκή ἆει Ώαχείε]αηρ. 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΣ. ττ 

, , ο 3 

τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ 4ὐνείαο δαμέντε 
καππεσέτην ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσιν. 560 

τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηίφιλος Μενέλαος, 
βῆ δὲ διὰ προµμάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῶ, 
σείων ἐγχείην' τοῦ δ᾽ ὤτρυνεν μένος ἄρης, 
τὰ φρονέων. ἵνα χερσὶν ὑπ 4ἰνείαο δαµείη. 
τὸν δ᾽ ἴδεν ᾽Αντίλοχος, µεγαθίµου Νέστορος υἴός, όπ συν ὧι 

βἵ δὲ διὰ προµάχων περὶ γὰρ δίε ποιµένι Λαῶν, 
μή τι πάθοι, μέγα δέ ὄφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 
τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 
ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε µάχεσθαι. 
᾽Αντίλοχος δὲ μάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαών. 5το 

Αἰνείας δ᾽ οὐ μεῖνε, Θοός περ ἑων πολεμιστής, 
5 5 ] / ”ν 2 2 / / 

ὥς εἰδεν δύο φῶτε παρ ἀλλήλοισι µένοντε. 
ο ο οτοσ Ἂ 5 λ 2/ Δ Δ 2 » 

οἱ δ΄ ἐπεὶ οὖν νεκρους ἔρυσαν µετα Λαον 4χαιῶν, 
λ Δ 2 Δ / 2 λ ον ’ 

τῶ μὲν ἄρα δειλῶ βαλετην ἐν χερσὶν ἑταίρων, 

αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρῶτοισι µαχέσθην. 

569. τοίω πηῦ Νασομάταοκ τα]ς 
8ο]1σμς2 ππδχβοῃτοσκεπε ἩἨε]άεη, 
μπε ἄῑε ερει σεδοβ]άετύεα 1,ποπ. 
.. χείρεσσιν ὑπ: 2π 564. 

60. ἐλώτῃσιν ἐοικότες, ππι ἀϊε 
πδΙ8ε παπά ἆἄεπ ]ᾶμει βύαιΣ ἀετ 
18πρε παοἩ Ζα Ῥοπεϊοππεν. ἵσ]. 
4 482. Ν 118. 989. | 414. Π 480. 

561. Ὑο]. Ρ846. Ε 610. ἀρηίφιλος: 
σα ΙΤ 91. 

569. μι. σα 4 496. 
665. δέ Ῥερτᾶπάεπα. 
Ό64. τὰ φρονέων, ᾱ. Ἱ. ἵπ ἀ.6τ 

-ΑΡβΙοΗῖ, πῃζ παομ{ο]σεπάθπα Εϊπα]- 
5847, ν]θ Κ491, νρ]. Ο 608. Ε3350. 
--- χεροὶν ὑπ αἶν., ᾱ. 1. ὑπὸ χερσὶν 
Αἰνείαο, πε πιῖῦ ᾿ἄθικε]ρον ΊΝοχέ- 
εἰο]Ίαπα 669. 6 959. 4 801. Ν πθδ. 
0289. Σ11. «168, 1η ΠάΘΙΟΥ σ 126. 

566. Ὑρι. Ν 400. Ρ 68. 
ὤθ6. περὶ γὰρ δίε ἰθῦ; απ ἆθι- 

βε]ρεαπ Ὑενβείε]ε, πιῦ ἄεπι Γαΐῑν 
εεᾶτ εὔπγαβ”, πε που] 1458. 4 6δτ: 
Τη θο]σοπιάοτα μή πο Ῥ 666. χ 96. 

56Τ. µή τι πάθοι: ἘπρπεπιῖδπιΠβ. 
-- σφᾶς βἴαν σφέας παχ Ἰ1εχ. --- 
ἀποσφήλειε πόνοιο, τρ]. Υ 850, πε 
μέγα: νυγαοῖῦ αἩ νοπι Ζ19]6᾽ ἀ46β 
Καπιρίος νεχβοἩ]ᾶσο ἆ. Ἱ. ἆαθ 
2ϊεἱ 4εξ Καπιρίος νῦ]]ῇσ γετίεπ]επ 

στὸ 

Ἠθίεαο, ἀῑε ιπκαπσ βεῖηπθε ΤοᾶςῬς: 
νσ|. 4 169---Τ5. Όιε ρετεῦδπ]]οὮε 
Κοπείτακίοι 186 απβ ἆθπι 6πσθη 
Ζαβαπιπεπλαπσ Ῥεϊάει τοπ μὴ αἲ- 
Ἠᾶηρίσεη ἀμεάετ τα ετκ]ἄτεη, 80 
ἀαΐς Ῥεϊπι Ζπεϊζεηπ ἆῑξς οτβίε εἴνγα 
ἵπ Ρατσαριαονπι γοχεομπερῦ πα- 
Φών: νο. 6444. 681 {. ἕ 58. 

ὤθ8. τώ, Μεπε]αοβ αππᾶ Αἰπεῖα». 
- δὴ τηῖδ ἄθπι Ἱπιρετίεκί{ ἐχέτην 
ΨΏΤΘΕη 5ΞΟΏΟη 1π Βεδστὶ{ξ σα 
π1οΏίεπ, ὈῬεζθιοππεί ἀἱε ῬΒιααίιοη, 
Ἰπ πο]οπετ ΑπΙοσοπος βἱε Ίἴπβε, 
Ώα]ετ αποἩ Αργπάείΐοπ. -- ὀξυόεντα, 
ψιΙε 50. 

671. Ὑσ]. Ο 85. 
6πο. Ζψοϊίε Ἠεπιςί. - Ρ τπ91. 
ὤπὸδ. οἱ δέ, ἸἨΜεπε]αοβ απά Απ- 

ἸοοἨοβ. --- νεκρούς, ἀἄεπ Ἐτείποη 
ππᾶ ΟΤΒΙΙΟΟΠΟΡ. --- μετὰ λαόν 1π 4 
ΜΠίο ἆθς Ύο]κθος, πε Η 906. 6ϐ 
το. Ν 196. ο 56. 

ὅτ4. τὼ μὲν ἄρα δειλώ ἀϊθρβα 
ημἨ, ἆῑδ ΑΓΠΙΘΠ (416 νεκρούς), νοἩ 
Τοΐσ, οιπα Ῥθεοπάετειπ ΑΠεκί «ας 
ΜΠΕ]οῖᾶς, πψῖο Ὁ 65. Χ Ἰθ6. ι 65. 

ὕτδ. στρεφθέντε, πεῖ] βἱθ Ῥοαΐπι 
Ζ1επεῦ 4ει Ῥοΐύεπ ἆθπ ΤΈτοῬιη ἆθπ 
Ἠϊοκεπ σασεκεΏτῦ Ἰαζίεῃ. -- µαχέ- 
σθην: Ἰπρειτί, Κἄπιρ{έίεη πο1ίθτ. 
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ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον ἄρηι. 
ἀρχὸν Παφλαγόνων µεγαθιµων., ἀσπιστάων. 
τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾽άτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 
ἑστεῶτ) ἔγχεὶ νύξε, κατὰ κληῖδα τυχήσας' 
᾽ντίλοχος δὲ Μύδωνα βάΛ᾽ ἠνίοχον δεράποντα, 580 

ἐσθλὸν ᾽άτυμνιάδην, ὁ δ᾽ ὑπέστρεφε µώνυχας ἴἵππους, 
χερµαδίω ἀγκῶνα τυχὼν μέσον ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 
ἡνία Λεύκ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἔν κονίῃσιν. 
᾽Αντίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην. 

αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἀσθμαίνων ἐυεργέος ἔκπεσε δίφρου δ8δ 

κύμβαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὤμους. 
δηθὰ μάλ᾽ ἑστήκει, τύχε γάρ ῥ᾽ ἀμάθοιο βαθείης, 
ὄφρ᾽ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσιν. 
τοὺς ἵμασ᾽ ᾽άντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ) ᾽4χαιώῶν. 

66. Πυλαιμένεα, παῖξ σοεᾷο]ιπίαυ 
Ὀ]απια: τα Β 861. --- ἐλέτην 6Υ- 
]ασίαπ: Ῥείάε Ἠαΐδεν, πεῦεπ οθἵή- 
απάοεν εεπεπά (6790), Ἴηχο (6.98βελοββθ 
ᾳ]οίομσειάρ αὈροβοβ]θιάστί. [οτί- 
ρεης αἰολό τοῖς ἀϊθβει Βέ6]]ο ἵπ Ἠλί- 
ἀεταρτασ] Ν 6ὔ8, πο Εγ]αΐπιθηες 
ποςἩ 1εῬί. 

το. ἑστεῶτα, ἀαβιε]λαεπᾶ, ποΠ] 
πΙοηῦ απῖ ἄεπι Ἰ/αρεπ, ἆα ἆαξ Ῥαχ- 
ΠοιΙρ. απ Ῥείοπίεχ Βΐ6]]ο βἐεμῖ αππᾶ 
παχ, πΘηη θἶπ εροηβαΐᾳ ζαπι /α- 
6επ]θηκετ 681 ῬεαὈβ]οΏρί γα, νει- 
εἰάπά]Ιοι 16: σα ὅ8Ι. -- Ρρύξε 
ἀπτοβ[1ε[ς, 146 ἆῑεδ Ἐο]σο νο 
τυχήσας “παδολάσθπι 6 ΙΠπ σθ- 
τοίίεηπ Πα{ίθ, πας ο οχβζθ 
Ῥοτήμταπσ ἆθβ Άρθθτθβ ταῖς ἆθπι 
Τιεῖρο Ὀεσεϊομπεῖ. --- τυχήσας πα 
κατά τι, Πίο Μ 189. Ἐ 98. τ 469, 
βοπεῦ αρ5ο]τί. 

80. ἡνίοχος, Ἠϊει νε Μ 111. Ν 
886. 6 119 ποοι αἀ]εκίνιεςὴ. 

681. Ατυμνιάδης. Ὠί6βετ Ῥαρβ]α- 
ροπ]ετ τύμνιος 186 νοη επι Π 81Τ 
οτι πηζεη ΕΙεἴοππαπηΙρεν ΤΙ 
Ζα ππ{ετβοΠεΙάεῃ. --- ὑπέστρεφε Ίπι- 
Ρετ{εξί: νγο]]ΐέο παπι οπάσπ. ες 
6.176 Ῥαταίακίκοπε βαΐπ νενίτι 
εἶηπ ῬατΏσίρ: ὑποστρέφοντα. ἘΒ 
βοπεῖηζ, ἆα[ς ΡΥ]αἴπιεπθρ, ἆετ βοἴηπθῃ 
Ύαρεη γετ]αβδεη Ἠαΐῦία, οΏεηβοπε- 

αἰς, αἲ5 Αἰποῖας δτ1 ἔ, ἆθπ Ῥοίάσπ 
πο» Ἠε]άεαπ κβἰαπάλα]ίθι 

1ίο. Εντ λαῦίο ἆαμον ἆθπ Ἠαρεπ 
ο ώρ ον 13886Η, 8Ώ6χ ποςἩ οἶθ 
6χ ἀθηβε]ρεπ Ῥεβθίεσθη, ιά μτεπιᾶ ἆθχ 
Ὑγαρεπ]επ]κεοτ απι]επκοη πο]ῖο, 
πθτάθη Ῥαϊάε σοεἰῦδεί, 

682. ἀγχῶνα μέσον Ὀοσθίσ]ποῦ 
αἲς 2παῖθετ Αοοπθβαδίν σπ βάλε ἆθπ 
είτοβεπει Τε]. Κν. ΡΙ. 46, 16, 1. 
- τυχών: τα 4 106. 

68δ. Λεύκ᾽ ἐλέφαντι, πει] ἀῑθ 
ππαβ]εάετπεπ ἨΙεπιθη πρ γγεἰ[β6η 
ΕΜεπβεϊπρ]ᾶδίομεῃ γου»10Υ6 ψΑΙΘΗ: 
Ία ᾱ 145. -- χαμαί ἴαπι Ῥοάεπ) 
απᾶ ἐν κονίῃσιν "ἴπι Βζααρθ) οηῖ- 
Ἠα]ίεη Ῥεῖάς ἄεπ Βοστίβ ἆετ ἨΏπμο 
παπά εἶπᾶ πας] ἨἩᾶαβρεπι ἄεὔταισ]α 
πῦ εἶπεπι Ὑετραπι ἆει Βεψεραπο 
γετραπάεη. Ὑρι. Π Τά. 

68ὅ -- Ν. 599. Ὑβ]. απο Π Τ48. 

687. ἑστήκει Ὦ1196ῦ βἴθ]οθι” 
απξ Ῥο]λᾶάς] ππὰ βομα]ίοτη, ἀῑθ {ορῦ 
Ἰπ Βαπᾶάο βεοκίεαπ, πᾶλτεπά ἆῑρ 
ΏὨΒΟἩ οΏθπ ρογὶοἹέθέοι ΕΝ [με ατα 
Ὑ/αρεπ αηρε]εμπὸ γατοηῃ. -- τύχε 
-ετ ὑταξρεταᾶθ α{”. --- ἅμαθος 
ἆετ Βαπά ἵπ ἀ4ετ Ἐθεπε, ψάμαθος 
ἀει βαπᾶά απι Ὀ{αν. 

688, πΛλήξαντε "Πιπ) απβ{οί[βεπά, 
αἷα ΑπΙΙοσΠοΒ ϱἷθ ρεΙ{βε]ζθ ππάἀ περ- 
{πιες: 589. 
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τοὺς δ᾽ Ἕντωφ ἐνόησε κατα στίχας, ὥρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτους 690 
κεκληγώς᾽ ἅμα δὲ Τρώων εἴποντο ράσψγες 

παρτεροί. ήρχε ὃδ᾽ ἄρα σφιν ἄρης καὶ πότνι Ενυώ. 
ἡ μὲν ἔχουσα κυδοιμὸν ἀναιδέα δηιοτῆτος. 

᾿άρης ὃδ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα. 
φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσθ᾽ Ἔμτορος ἄλλοτ) ὄπισθεν. σῦ9ῦ 

τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης. 
ὡς δ᾽ ὅτ ἀνὴρ ἀπάλαμνος. ἰῶν πολέος πεδίοιο. 
στήῃ ἐπ᾽ ὠκυρόω ποταμῶ ἅλαδε προρέοντι, 
ἀφρῶ μορμύροντα ἰδῶών, ἆνά τ᾽ ἔδραμ ὀπίόσω. 
α ./. 5 » ὡς τότε Τυδεῖδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε Λλαῶ᾿ 600 

»ὤ φίλοι, οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον 
αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ Δαρσαλέον πολεμιστήν’ 
τῷ δ᾽ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς Λοιγὸν ἀμύνει' 

ωά ν 2 ν ΄ 

καὶ νῦν οὗ πάρα κεῖνος ἄρης βροτῶ ἀνδρὶ ἐοικώς. 
ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 

Υ, 590---Τ10. Τπαίεπ ἄὲς Ἠε]ίου, 
1)ἰοπιεᾶεβ, «Αα. Ζιδαπυπιοχιίγε[γενι 
ἄε- ἍΤἼεροϊεπος τι δαγρεᾷομ. 
Λἄπιρίε ἄεε Οἄψββεις ιώιᾷ ΗεΚίογ. 
Ζιγὔε]οεῖσ]ιεη 4εγ «4ε]ᾶεγ. 

590, 691 --- 4 848. 944. τοὺς δέ 
Μεπε]αο απᾶ ΑΠΔΕΊΟΟἨΟΒ. κατὰ 
στίχας: Ζα Γ 596, 1η ἄεη ΒΏεί]παη 
Ἠ1π, πο βἷθ ΒΙΟἨ Ἠής ππά ἃα εΙαίεη. 

598, ἀρης Ἱἵπ ἆετ (θείαΙῦ αἴπερ 
ῬύετρΗσμεα: 604. -- Ἐνυά: τα 988. 

598. ἔχουσα "Ἱα]ίεπᾷ”, ἵπ ἀ4οτ 
Ἠαπά {άμτεπᾶ. --- κυδοιµόν 66- 
{ἤπαιπιε], αἱδ ἄπ[βθγ]ιοὮ 5ιοπίθατα 
Γαβο σεάαοΒῦ, εὔπα αἱς Ῥομ]]ά, π1θ 
ἄϊε Ἀσιάο ἆθβ Ζειβ. Απᾶσιο 4 ο. 
Σ Ό8ῦ. -- ἀναιδέα ἆἲββ βο]ατπι- 
1946: Ζα 4 621. 

ὅφ4, ἐνώμα: παοὮ ἄθπι ῬατΏσὶρ 
ἔχουσα Ὀρειραηπρ ἵπ ἆαδ νετραπι 
Βπϊζατη, 

696. τόν, ἄεπ ΑτθΒ. --- ῥίγήσε, 
πο] 6 βἶομ γοτ Ατθς Ζατήςκ2ίεηθι 
του(α. Ὑρι. 127 Ἡ Απα]]επάετ 
Ὑγαιβο 15 γοηπ Μεπε]αοβ ππᾶ Απι- 
Ίοε1οβ, Ρθρεη πε]ομο Ἠεκίοι 690 
Ἠεταπσεει]6 αχ, ρατ π]οπί πεϊνεγ 
4ϊεθ Ὠοθᾶο. 

60. ἀπάλαμνος αφή]ος, Ῥτᾶα]- 
Καῑῑν τα στήῃ. --- πεδίοιο: πα Β Τ8δ. 

ὔθθ8. στήῃ βἴεῦεη Ῥ]6α1ῦί. 

606 

699, ἀφρώ "πιῖί Ῥομα πι”: κτ. 
ΤΙ. 48, 15, 19, πιῦ µορμύρων -- Σ 
408. ῷ 895. --- ἰδών Καιβα] Ζα στήῃ. 
--- νά τ᾽ ἔδραμε αἶη βε]ρείιπάίρετ 
Ζαεαΐσ:σαβΒ 148. 2509. 1954. Υ49Τ. 
Χ 94, Ὠίεεεντ σποπιῖδομε Αοτὶαῦ οπῖ- 
πΟλυ ἀεπ γετς]εοπαπραριπ]ῦ, στο 
ὀπίσσω ἀῑθεπί ἆἀεπι νά ται Ὑε- 
εἰάτκαηρ: 'απάετ ο σατᾶςκ πα οὮ 
Ἠ1π{οπὈ. 

601. οἶον, πἀνετοίαΙ σερταπε]ζοΒ 
Νειίτατη, Ἰαϊέοί ταῖέ δή εἴπεῃ Απβ- 
ταέ ἀθ5 Ὀτννί]]οπα εἵη, εἶσα -- απᾶπι 
ρτατε, 'πθ Ῥουγαπάστη νγὶχ 4ο σ]ι”. 
Ὑρι. Ν 688. Ο 98. Ρ 58Τ. α 82. 
σ 251. 
ο” -- ΤΙ 495. λ 269. 

608 -- Υ 98. δέ αἀγετεαῖῖν Ὀ6- 
σιὔπάεπά. Ὑσ]. ὦ 916, Ζαν Φ8οπΠθ 7Ζα 
4 199. 990. εἷς γε εἶπει ]εάεῃ- 
Γα]115, σαπεῖ]εη τνΙε]]ειοπῦ ποςἩ 
ΠΙΘΗΥ, 

604. καὶ νυν: σα 4 19. --- κεῖνος 
τάοτόο”: σα ΤΙ 891. -- ἑοικώς, νοῖ] 
6τ ἀῑο θεία] ἀες ΑἸΑΠΙΔΒ 8ηΡο- 
ΏΟΠΊΠΠΕΏ Παΐίε: 462. 

606. πρὸς Τρῶας τετραμµένοι 
πηῖ ἄθπι ΑπσεβιοΏί, π]οπό ταῖς ἆθτα 
Ἠῆοκεη, ἀαπα]ῦ βἷθ π]οὮῦ σα Βίεπεπ 
εομῖεπεπ. Ὑρ]. 100 { 
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εἴκετε, μηδὲ δεοῖς μενεαινέμεν ἴφι µάχεσθαι" 
ὡς ἄρ᾽ ἔφη, Τρῶες δὲ µάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν. 

ἔνθ᾽ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρµης, 
εἰν ἑνὶ δίφρω ἐόντε, Ἰενέσθην ᾽4γχίαλόν τε. 
τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας, 61ο 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ, 
η / ” , , υ] ο] -- 

καὶ βάλεν 4μφιον, Σελάγου υἶόν. ορ ᾧ ἐνὶ Παισῶ 
ναῖε πολυκτήµων πολυλτιος., ἀλλά ε μοῖρα 

γ᾽ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας. 
τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος 4ἴας. 616 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος, 
δούπησεν δὲ πεσών. ὁ δ᾽ ἐπέδραμε φαίδιµος Αἴας 
τεύχεα συλέσων Τρῶες ὃδ᾽ ἐπὶ δούρατ᾽ ἔχεναν, 
ὀξέα παμφανόωντα' σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 

αὐτὰρ ὁ λὰξ προσβὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος 620 
όν. 9 

ἐσπάσατ᾽' οὐδ᾽ ἄρ 
ὤμοιιν ἀφελέσθαι᾽ 

ἔτ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 
ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 

δεῖσε δ᾽ ὃ γ᾿ ἀμφίβασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων, 
οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε ἔχοντες, 
οἵ ἓ µέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν 625 
ὥσαν ἀπὸ σφείων΄ ὁ δὲ χασσάµενος πελεμίχθη. 

π. ζ , 

ὥς οἱ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην᾿ 

606. μενεαινέμεν ΠπρεταανΙδοἩ. 
«608. εἰδότε Ἠ]εν οἶἷπο Ὀθϊσεξῆσίθς 

εὖ, πε Κ 960. ς) αἱ 605. 
609. εὖν ἑ ἐνὶ δίφρῳ ἐόντε, ν]ε 160. 
610. τώ Ὦ18 ἐλέησε, πο δ61. 
611. νι. Ζα 4 496. 
612. μφιον, νοη ἆθπι Β 880 8ε- 

παηπίθη Ζα ππζετβολείάεη. --- υἱόν: 
Ζα 4 418. -- Παισός, Β 8358 ᾽Απαισός, 

Ίαα Ῥεῖ Ὦπιρεακοι: Ηετοᾶ. Ύ 111. 
613. πολυκτήµων πολυλήιος ἄ5ΥΠ- 

ἀεῶβδοἩμ, τσ]. 4 99. Ε 194. 295. 
659. Ι 1δ4. -- πολυλήιος Ε]ατθηή- 
τοῖο]Ἡ: νρ]. ἁλήιος Ι 136. βαθυλήιος 
Σ 500. --- μοῖρα ἀαδ Ν ετπᾶπσηῖα, 
ᾷα5 πας Ῥὔβεπα Ἐγί{ο]σο εγκεπη Ρατ 
πγυχάθ: σβι. 89. 629. 4511. Τ5Τ. Φ85, 

614. ἦγε: νρ]. Β 884. --- µετά στ. 
616. Ὑρι. Ρ στ8. 
616. δολιχόσκιον: σα 1 846. 
618. Ἐτείερ Ἠεπιρί. -- Ο 588. 
619. σώκος, ἆθτ Ῥολμι]ᾷ ἀθ5 Αίαβ, 

Ἡ 319 Β. Ῥεδομτίερεη. 

6250. λὰξ προσβάς πας ἆσπι Ες 
ἀαταπσείἰσεῦεπ”, ᾱ. 1. πολ ἆθπι 6Υ 
ἄθπΕι[ς ἆστατ ροβίοπιπιῇ λαὔ- 
ἴ6, πο Π 868. 

651. 62» - Ν 510. δΙ1, 
622. ὤμοιιν πηῖ σοἀθ]π{οτ Ὀ]άπια: 

Ζα 19. 
625. ἀμφίβασις (πβ]. πρόβασις β 

Τ6) 1η αἰεάνοπι 8ΙΠΠ6, ἆαβ Ὑοττοίθη 
Υοχ ἆεπ ε{α]]επα6π Ζα β6ἴπθτη. Ῥομαίη, 
ἀαλειτ πηῦ Τρώων ρ]εῖο] οἳ ̓ άμφι- 
βαίνοντες Τρῶες: νρ]. 299. ΑΠ, 
βαοΏ]Ιο] 4555. --- ἀγερώχων Καρ!” 
πια τ1ς. 

624. ἔγχε᾽ ἔχοντες ἀῑθ Τ8ΠΖ6Ἠ 
νοτρερίτεοκίέ Ἠα]ίεπα: τρ]. 4 
598. 

626. 626 --- 4 584. ὔδδ. Ύοηπ ἆοπ 
Ῥεϊάθη αβγπάεδίβοπεν Ἠε]αΜνεἈίσει 
ετ]άπ{οτί ἆθχ εαῖο ἆθεπ γοτπετσε]επ- 
4επ Ἡαπρίσεάαπκεη, ἄει ΖΥεῖ{ε αΏεν 
{ήἨτί ἆῑε Ἡπαρίπαπά]αηπρ νεῖίθτ. 

621. Ὑσ]. 2α 84. 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 

Τληπόλεμον δ᾽ Ἡρακλεΐδην, ἠύν τε µέγαν τε, 
ὥρσεν ἐπ᾽ ἀντιδέω Σαρπηδόνι μοῖρα κραταιή. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 
υἱός 9᾽ υἱωνός τε «4ιὸς νεφεληγερέταο, 
τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν' 
»Σαρπῆδον, 4υκίων βουληφέρε, τίς τοι ἀνάγκη 

51 

650 

πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτύ; 
φευδόµενοι δέ σέ φασι «4ιὸς γόνον αἰγιόχοιο θ35 
εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, 
οἳ ά4ιὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. 
ἆλλ᾽ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 
εἶναι. ἐμὸν πατέρα. Βρασυµέμνονα ΔΒυμολέοντα, 
ὃς ποτε δεῖρ᾽ ἐλθὼν ἕἔνεχ ἵππων 4αομέδοντος θ40 
ἓξ οὔῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. 
σοὶ δὲ κακὸς μὲν θυμός. ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. 

628 -- Β 668. [Απμαπο.] 
629. μοῖρα κραταιή: τα 88. 
650. Ὑρ]. τα 1; 16. 
685 --- Ν 806. π 460. ϱ Τ4. τόν, 

8τ{ υἷός Ῥεχᾶρ]]ο]. --- καί “8πςἩ2: 
ἀΐθβες Επάεῦ 51οἨ παο] ἄθπι Εουπιε]- 
γειβε 650 πο: 2 199. Υ 1Ττ. ὅ 
149. Χ 949. --- πρὸς σα ἔειπεν απᾶ 
γοη Ῥεϊάεπ αΏ]ᾶπσὶίς τόν. 

658. τίς τοι ἀνάγκη "ψε]ο]μεν 
Ζναπρ 180 ἀῑτ, πας Ὀτααπολεί ἆπὸδ 

654. ἐνθάδ) ἐόντι σε]ὂτε ττ- 
ΒΑΠΊΊΙΘΗ: ἆαπ ἅτ Ὠϊαεν (η ΤτοῖἙ) 
Ῥ1αῦ, να]. ἐλθόντ᾽ ἐκ 4υκίης 645. 
Ώ16βε ρατ{σ1ρία]ε ΒαβΒπαιπχαπο βἴθ], 
4α ἅπξ Κοπιπεη παςἩ Ττο]α, βογ1ο] 
18ῦ αἱ5 Ζατ Καταρέ ΚοΠΙΠΙΘΗ, αάνει- 
βαν σατι Ἡαιρίσεάαπκεν, πᾶἩ- 
τεπὰ μµώχης ἀδαήμονι φωτί, ἆθπι 
τοί Ἀβειπη1ηοχί, ρτά]καξῖν σα πτώσ- 
σειν ρε]ῃὂτῦ. Βίππ: να Ὀταπολίοεί 
ἅτπ Ἠιετπετ σα Ἐοπιπιθῃ, απ... 

086. φευδόµενοι ῥρτβάικα αν: αἱ5 
Ἰϊσεπᾶς, αεπ{μᾶ]6 ας Ὀτίοι ἄδει 
4ϊε ἵπ φασὶ επίλα]ίοπο ΤΠαΐβαςΠο: 
νητ; δἷθ ]ἤρεη ἆατα, ἆαί5 βίθ βασθη. 

687. ἄιός 150 νο ἄαι Ῥτᾶροβίάοι 
Ἰπ ἐξεγένοντο αὈ]λᾶπσϊς: να]. Υ 806. 
Ζ 206. --- προτέρων: Ζα 4 908. 

6058. ἀλλά ῬεσεϊοἈπεῦ ἄεπ ἄρσει- 
βαΐσ σα ἀετα γοΥπετ οπατα]κζογΙβίθτύεη 

Ἠοπιθχε Ἠ]ας. 1. 9. 

Βατρεάοη ππά οἷόν τινα 18 οἵη Απδ- 
τα ἀετ Βεππαπάεταησ: "ποῖηπ πα5 
Γῆτ εἶπ Μαηπη ἀβσθσθη παν Ηθ- 
τακ]ος! Ὑσ]. ὃ 242. 1 519. Απάετε 
ἀλλοῖόν τινα. --- οἷον ταῖξ βίην "Ἡρ. 
ἀθπι ΒΙΠΠθΘ η8ΒοἩ τετραπάεη: να]. 
4 690. 1 91. --- βίη' Ηρακληείη "ἀετ 
σεπα]ἔῖσο Ηειακ]θΒ), πο Β 658. 
666. 4 690. Ο 640. Τ' 98. 1 601, 
Ζα 4 8986. [Απμαπρ.] 

659. εἶναι Ἰπε, Ιπιρενίεςβ, γε 8 
181. 616. -- Ὡρασυμέμνονα Θυμ., 
σ]θ 1 261. 

640. ἔνεχ ἵππων, ἀῑθ γοπι Ζεαβ 
ἀεπι Έτους σεβοπεπΚκί πατεπ: 2656 Β. 
Ώιεβθ Ώοββο Παΐζε Παοπιθᾶοη {ῆτ ἆῑρ 
Ῥοαΐτείαπο βαεϊποτ Τοομίθτ Ἡθβίοπο 
γοπι Μεετππσεμεαεν ἄθπι Ἠετακ]θς 
γετερτοσῄεΏ, αΏθχ π8βοἩ Απβηηγαισ 
ἀετ Ηε]άεηπίπαῦ νετρασί, ἆαμεν ἀϊθςθτ 
Ἠ1ος Ζετεθὂτίε ππά Ταοπηθᾶοπ {0ῇεΐο: 
6485  Υ 145 Β. 

641. παυροτέροισιν “πῦ ποπ]- 
σατπ”, αἱ απ σεκοππεη 190. 

649. χήρωσε, νδ]. Ψετρ. Δεπ. ΥΠΙ 
ὅτι: Ἱίαπι πηωέῖς υἱάμαξςεί οαἴυίθιις 
ΗΥΡΕΠΙ”. 

648. κακός ἴεισ: εσοπεαία τι 
6059. -- ἀποφθινύθουσι, ἀπτοῖ 
ἀεῖπε Εεϊσ]μεῖς, ἄδσεηςεαί”σ σα ἄεπι 
Ἐπτίο]σ ἆεβ Ἠετακ]ος 640 Β. 
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852 δ. ΙΑΙΑΔΟΣ Ε, 

οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ἐίομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι 
ἐλθόντ᾽ ἐκ 4υκίης. οὐδ εἰ µάλα καρτερός ἐσσι, 6456 

ἀλλ᾽ ὑπ ἐμοὶ δµηθέντα πύλας ᾽4ίδαο περήσειν.« 
τὸν δ᾽ αὖ Σαρπηδὼν., «4{υκίων ἀγός. ἀντίον ηὔδα' 

»Τληπόλεμ᾽. ἡ τοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἐρὴν 
ἀνέρος ἀφραδίῃσιν, ἀγαυοῦ 4αομέδοντος. 
[κά ς/ 5 ν λε, / 
ὃς ῥά µιν εν ἔρξαντα κακῷ ἠνίπαπε µύθω, οσο 

οὐδ) ἀπέδωχ) ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἠλθεν. 
σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα µέλαιναν 
ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι. ἐμῶ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαµέντα 
εὖχος ἐμοὶ δώσειν. ψυχὴν δ᾽ "ἄιδι κλυτοπώλω.“ 

ὧς φάτο Σαρπηδών. ὁ δ᾽ ἀνέσχετο µείλινον ἔγχος 6656 

Τληπόλεμος. καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ 
ἐκ χειρῶν Πιξαν' ὁ μὲν βάλεν αὐχένα µέσσον 
Σαρπηδών., αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἠλθ᾽ ἀλεγεινή., 
τὸν δὲ κατ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν' 

644. οὐδέτι: ππὰ ΚαΙπθΕΊ/6σΒ. 
σὲ πηξ ἐλθόντ᾽ ἐκ 4υκίης επρ σα 
γοτρίπάεπ: ἀθῑπ ΚΟΠΙΠΙΘΠ. 

646. µάλα καρτερός “βε]ιτ {αγ 
ταῖς ἀεπαι γουνγατέ ἀ4ετ Εοἰσ]ιεῖϊς 648 
Καππ ἆῑε Απεγκεππαηρ βείποχ Β{ᾶτκο 
βεΏτ νοἙΙ Ῥεείεπεπ, 4α ἀῑε Εαἱρλεῖ 
ἀαπ ετ[ο]ρτεῖσποι (εμταποη ἆθτ 
Βίάχκε Ἠπάςτῦ. 

646. πύλας ᾽Αίδαο περ., πο Ὦ τ1. 
Υρι. Τα 89τ απᾶ ἔ 156. 

649. ὠἀὠνέρος, ποσα ἆαππ ἆἀθτ 
Ἐάσεππατηρ ἀῑε Αρροβϊοηυ Ὀ]]άεί: 
Ζα 4 194. ΒΙπΠ: Ίεπεπι Ἠαῦ Γεπιὰα 
Τποτ]αῖ{ς ἆεπ σπείίσεπ Ἐν[οὶσ Υει- 
βοπαβῖ. --- ἀφραδίῃσιν ἵτα Ώαίαν ἀ4θβ 
Ῥ]ατα], νε Α 950. ΤΠ 964. ι 961. 
κ 21. ἕ 48Ι. ϱ 255. Κτ. Ῥι. «8, 
15, 9. 

660. εὖ ἔρξαντα Ἰοπσζεβεῖν. --- 
ἠνίπαπε µύθω Υετββοβ]α[ς --- Β 245. 
Γ 401. υ 1Τ. 908. Ἐτ εεπα]Ώ 1πη, 
α]ς 6γ του μπι απ 4ἷε Ετή]]απςσ 
βοἶπθβ Ὑεταρτθσπεπβ ογϊπηποτί γπτὰθ. 

661. ἀπέδωχ᾽: Ἱπ ἀπό εσυ ἆετ 
ῬΒερτΙᾷ ἀεΒ Βο]πτα]άϊσετ. Ώοχ {ο]- 
6επάε Ἠε]αβνραίσ εἰεὶσετῦ ἆθπ Ῥε- 
στῖβ ἀ4εν Ὑετρβιεμζιπρ, Ἱπάεπι τηλό- 
Φεν 4β ΟΡίεχ ἆθτ γγεΙ{εη Ἠεῖβε Ὦε- 
ἰοπῦ0. Ὑσ]. 478. 

6052---654 Ξ- 4 448- 445. σοὶ δέ 
160 τοῖς Ναο]λλάτασ]ς γοταπρερΏε]]{ αἱ 

6ερεπεαία Ζα ᾖ τοι κεὔνος 648, πο 
ἐγώ ἆεπ εσεπβαίζ σα Ἰαοπιθάοη 
Ῥτ]άεί. ἐνθάδε: Ἠϊετ γος Ττοῖα, 
Ἠενί ἆεπ (οερεπββίπεη σοσοηὔρον 
ἀἱε (ειεμηειίι ἆετ Βιπαονπ ταῖς 
Ἠεταξκ]ε Ἠθχνου. Ὠαβ (αππο 180 
Ἐτψιάεταηπς αια{ 645 Ἡ. Μι φηµέ 
106 γεχβίσιετο γητἁ 4 ὀίομαι 
644 Ἱλροετροίαι., 

0ὔ5. τεύξεσθαι νοη τυγχάνω, πιο 
σοὶ δέ τα νετρ]πάεη: σα ᾖΤθι] 
ποετάθη. Ὑρ]. 4 084. Σ98Ι. --- ὑπὸ 
δουρί: Ζα 1Τ’ 456. --- δαµέντα, ηὔὕπῃ- 
ἨεὮἨ σέ, πας απβ σοέ ζα ϱηἴ]εἨπεη 
166, --- Βεασλμίο ἀῑε πασλάτΠοκ]ο]θ 
Ῥείοπαπρ ἐξ ἐμέθεν --- ἐμῷ --- ἐμοί. 

6ὔ4 --- 4 4465. ΤΠ 626. εὖχος Β16- 
ρεβταΆπῃ, -- δῶσειν ταῖς 2 γ6ἳ Ἠθ- 
{ετοσεπεπ ΟΡ]ε]ύεη νετραπάεη. --- 
πλυτοπώλω Ἱπιῖῦ Ἠειτ!σπετ Ἠοββε”. 

0ὔ6. τῶν μὲν κτὲ., απο Β8χρθ- 
ἀοπ Ἰαί ει ἄεῃ Ἰείσίεη ἀτοπεπάεα 
ἨΜοτίεηπ βεἶπθ Ἰαπ76 6ετποῦεη. 

657. ὁ μέν, Αβγηάείοη: σα ὤ 491. 
6068. διαμπερὲς ᾖλθε ἔαλν ἆατο] 

αππά ἀατολ. --- ἀλεγεινή 5οἈπιθτπ- 
ηαξξ, πθ πικρός Ἐ 99, πιτ Ἠ]εχ 
Ῥοϊπνοτί νοη αἰχμή. 

669 -- Ν 580. Χ 466. κατ 
ὀφθαλμῶν ἄρεχάΙοβτασαπ ΏΙπαΡ 
(Βαλ Ὀτειεπϐᾶ): νρ]. 696. νύξ νοπι 
Τοᾶο6: Ζα 4 461. 



δ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε, ν] 

Τληπόλεμος δ᾽ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεὶ µακρῶ 660 
βεβλήκειν. αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα, 
ὁστέω ἐγχριμφθεῖσα' πατὴρ δ᾽ ἔτι Λοιγὸν ἄμυνεν. 

οἳ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

ἐξέφερον πολέμοιο᾽ βάρυνε δέ µιν δόρυ μακρὸν 
ἑλκόμενον τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ᾽ οὐδὲ νόησεν. θθὅ 
μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ µείλινον. ὄφρ' ἐπιβαίη, 
σπευδόντων᾿ τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. 
Τληπόλεμον ὃ᾽ ἑτέρωθεν ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοὶ 
ἐξέφερον πολέμοιο' νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς ' 
τλήµονα θυμὸν ἔχων., µαίµησε δέ οἳ φίλον ἠτορ. -.6το 

""µερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμµόν. 
ἢ προτέρω 4ιὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι, 
ἦ ὃ γε τῶν πλεόνων 4υκίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
οὐδ) ἄρ᾽ Ὀδυσσῆι µεγαλήτορι µόρσιμον ἦεν 
ἴφθιμον «4ιὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέι χαλκῷ" θτ6 
τῷ ῥα κατὰ πΛληθὺν 4υκίων τράπε θυμὸν ᾽Αθήνη. 

661. βεβ]ιήπειν: τα 4 499. Κτ. 
Ρα. 81, 1, 2. --- διέσσυτο "εεᾶτπτιῖζα 
Βήτα αχ ομ”, ἀπτολ ἆεῃπ Ῥοπεηζε]. --- 
μαιμώωσα σἱθτίᾳ, νο Ο 545: τα 
4 126. 

662. ὁὀστέω ἐγχριμφθεῖσα π8Ἡ- 
4επι βἱθ απ Ἐποςῆβεη 8ησθ- 
αὗταιξίῦ γατ, οππε ἴἨππ ]εάοσὮ Ζα 
γετ]είσεη: βἱθ ἄταπρ 89ο ἀπτομ ας 
ῬιοκβείβοΏ ἀεββοπεπ]ε]ε ἀῑσμῖ πεὈεη 
ἀεπι Κποσπεηπ νοτραῖ, 5ο ἆαί[β βἷθ 
ἀπτο]ι ἆεη Εποσπεη π]ο]ῦ αα{σε]α]- 
ἴεπ πατᾶθ. --- πατήρ, Ζεας ἄετ Υαΐετ 
465 ΒατρεάοἩπ, πε]οπετ απύεςτ ἆεπ 
Κβπιρίετη γοτ Ττοῖα ἀετ οἴπσίσο 11, 
4ετ τοη Ζετβ αΏβίατηπιίο: νσΙ. Ζ 
198 {. --- ἔτι “ποσα”, ᾱ. Ἱ. {ᾷχ ]εεσῖ, 
Άρετ ερᾶζετ 5ο]]{α 6ς Ίπα Καπιρίε 
νος Ττοῖα Ταΐοπ: ΤΠ 509. Ἐῑπε 
Ἀπη]Ποπε Απάεαιζαπσ 674 {. 686 ἄ. 
ΛΜ 405 {. 

668. μὲν ἄρα, πε]οπεπι δέ 668 
επίρρτίσοΏσ. 

666. ἑλκόμενον πῖθ 5δίθ π8βοῇ- 
βεκοπ]ει{υ πατᾶε. Ύᾳσι. Ν 59Τ. -- 
τὸ μέν ἆπς ἔταϊ]]οἩ, ἆπτομ ἄεπ 
{ο]σεπάεπ ΙπβπΙ αν ἐεερύσαι ετκ]ῶτί: 
Ο 599. Ρ 404. --- ἐπεφράσατ᾽ οὐδὲ 
φνόησεν “Ῥεπεπίείο παπά Ῥεάαο]- 

16”, πο 9 94. 6898, ΖΥΓ6ἱ ΒΥΠΟΠΣΠΙΕ, 
τατ Ὑοετεζάτκαπρ ἆθεβ Βερτίβ. 

666. ὄφρ) ἐπιβαίη: "ἁαπτιιῦ ϱἵ 
απζτείεν ἘΚδππίο) απᾶ σεµεῃ, 
εἴαζῦ σείτασεπ σα πετάεη. 

667. σπευδόντων επε[ῖν. 3Ώεο- 
Παίας: 4α 516 ἵπ αἴάέτίρετ Παρί 
πατεπ) Ὀείπι ἐξέφερον πολέμοιο. 
--- πόνον Κτιορρατρο1ῦ, πς 611. 
-- ἀμφιέποντες ἔπτη ἶλπ Ώθβομ{- 
ἐ1σί). Ώθπη εἱε Παΐθεπ 4επ Τοΐεπ 
2ασ]θίοἈ σεσεη Απρτϊβο σα βομκ- 
πεη. 

670. τλήµονα Κὔππεπ: νε. κ 
951. -- µαίµησε "εϊτπιζο” απβ 
γετ]απσεπ, βεῖπεπ Κὔππει Μπῦ ἆατομ 
Ἠασπεϊπαίεηπ σα Ὀεπείβεη, 

618 --- Κ 506. ὅ γε εραπα]ερβφε]ι. 
--- τῶν πλεόνων "ἀετ ΜεΒτπαλ], 
ἀεγστοίβειπ Μαβεαἀἆετ]γκ1ετ”, 
ας Ὀεπιοηβίταβνατι ἀεπίεῦ ἆεπ 
εσεηραῦζ Ζαπι Ηεετέϊπτετ 8π, τρ]. 
β 27π, ἆαμει 619 ἆαβεεῖοο Σ6Η]8, 
πλέονες, ππιθ 676 πᾶᾷ ή 8068. Β 488 
πληθύς. ες επεῖν τῶν πλεόνων 
166 νοη ἀπό τπαῖῦ ἕλοιτο ΖΒΑΤΩΠΙΘΠ 
αὐπάησῖς, πε 691. Π 6556, {υπίων 
8Όετ γοη πΛεόνων νρ]. 619. 

674. οὐδ᾽ ἄρ) αΌετ ]α π]ολέ, 
νθ]. 662, Ῥετοϊτεῦ ἀαβ τῷ ῥα 616 νοτ. 
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84 δ. ΙΑΙΑΔΟΣ Ε, 

ἔνθ᾽ ὅ γε Κοίρανον εἶλεν ᾽άλάστορά τε Χρομίον τε 
”4λκανδρέν 8᾽ ᾽ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε. 
καί νύ κ᾿ ἔτι πλέονας 4υκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσείς. 

εὖ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε µέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ. 680 

β; δὲ διὰ προμάχων κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῶ 

δεῖμα φέρων «4αναοῖσι, χάρη ὃδ᾽ ἄρα οἳ προσιόντι 
Σαρπηδών, «4ιὸς υἷός, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν' 
»Πριαμίδη. μὴ δή µε ἕλωρ «{αναοῖσιν ἐάσῃς 
κεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐπάμυνον ἔπειτά µε καὶ Λίποι αἰὼν 6856 
Ε] ’ ο. / 3 ᾽ 2 3 4 7 / 

ἐν πὀλει υμετερῃ. ἐπεὶ οὐκ ἄρ ἔμελλον ἐγῶ γε 

νοστήσας οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
ν) / 5 ’ , ᾽ ΄ 5/ (έ 

εύφρανεξιν ἄλοχον τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 
τ , Δ ) 2 / σ 
ὥς φατο, τόν ὃδ οὗ τι προσέφη κορυθαίολος Έκτωρ. 

ἀλλὰ παρήιξεν. Λελιημένος ὄἔφρα τάχιστα 690 

ὥσαιτ᾽ ᾿ργείους, πολέων ὃδ᾽ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
Α ” 2 2 , / » ο - 

οὗ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

εἶσαν ὑπ) αἰγιόχοιο 4ιὸς περικαλλέι φηγῶ, 
ἐκ δ᾽ ἄρα οἳ μηροῦ δόρυ µείλινον ὧσε 8 ύραξε 

677. Κοίρανος Ἠθ]ι[δέ απολ ἆςθτ Ῥ6- 
Ρ]οϊζες ἆθβ Μοτίοπος Ρ611. --- 4λά- 
στορά τε Χρομίον τε Θ{ΒΟΠΘΙΠΘΠ 11Ο] 
αἱ Ναππεπ ππζογ ἆθπ ο[άλτίοη ἀ4θΡ 
ἈΝθείοτ 4 390. Ναομαμπιπηρ Ὀθὶ 
Ονιᾶ. Μαι. ΧΠΙ οστ Ψαιμ. Δεπ. 
ΙΝ τθπ. Ρο]γαγπαείοη πηῦ τέ. 

6078. Νοήμων ἨεΙ[βὲ απο] ἆοτ (θ- 
Τάμτίο ἆθβ Απί]οσμος Ὢ 612, παπά 
4ες Βοπιβενετ]εῖ]πεχ β 986. 

6το. Υπ]. ὦ 911. 
080. εὖ Ὦϊβ νόησε: τα Ι 874. 
682. δεῖμα οἴρεπί]οα οἵη ἄθρεῃ- 

βίαπά ἆἀθ5 Ῥεμτθσκεπβ, Βομτοθο]ς- 
Ῥτ]ά, ἸἨϊε6τ Καππι ΑΠἀΘΙΒ αἱ δέος 
ροεαρί. --- οἳ προσιόντι: τιπὰ ἀαι 
Ἐπτειάθ. Μαπ τας αἱβο ἀεπ ῬΒα- 
Ῥεάοι ηπ8ΟΠ Ίεπεχ Ἠ]ολίαπᾳ, νο ΗεΚ- 
{ος Ἠετκαπῃ, 5ο ἆἀαίβ 6τ 1Ἠπα Ώθρερ- 
πεῖθ. 

684. µὴ δή πας ἑώσῃς: 2 4 181. 
685. πεῖσθαι 180 πΙομί Απαβάταςκς 

βεῖπεγ σεσεπν/ὔχσοπ Ίμαρο, ἄεητπ 6 
ψητά ποοἩ σείαροπ, βοπάθτη Ῥ6- 
βοτρπ]βνο]]θ Τοτεζε]]απᾳ 1 Ίπῃ θρετ- 
βαΐ{ παπι σε]αησεπεη ΕΠΙΚΟΠΙΙΙΘΗ. 
Βίπη: Ἰα[β παῖοἩ πας πΙομέ 1π ἀῑθ 
Ἠᾶπαε 4ετ Ώαπαοτ Εεταίθη. --- 
ἔπειτα ἆθπα ο], γγεῖβῖ απξ ἐπώμυνον 

Ζυχῆς]ς, --- καί 8 πο Ῥδΐπι ΚΟΠΖΘΑ- 
βἴνεπ Ορίαῖν Λίποι, π]θη 224. υ81. 
Ἐν σ]ααβῦ απ ἀ4θχ γετνγαπάπηᾳ βὔετ- 
6 Ζα πιββοη, πρ 6086 (ἄρα). 2861Ρ10. 

686. ἐν πόλει ὑμ. ᾱ. Ἱ. ἵη ἀθΥ 
Ἐτοπιᾶς, ἄερεηβαίᾳ 687. --- οὖν ἄρ᾽ 
ἔμελλον: ναι. ι 416, πἰο]λί ϱο]]ῇζ6α 
16) ]α. 

687. νοστήσας πῦ εὐφρανέειν: 
νρι. ν 44. 

688. Τα. Ρ 298. 
689. τὸν Ὦἱβ προσέφη, πε 4 611 

παπά βοπεῦ. 
690. ὄφρα: 7ζα 4 4656. 
691. ὥσαιτο Μεάϊαπι 'νοη Β16Ἠ 

βε[5ϱ’: τρ]. 636. --- πολέων ΟϊΒ 
ἕλοιτο, Ὑ16 11 6ὔ6. Ὑβι. πα 679. 

698. φηγός ἀ4ῑο ἘΙο]Ἀθ (Βρεῖβθ- 
εἶεπο πας είβρατοτ Ἐταοβί, Ψα]οπα- 
ἘΙς]μς) βἴαπά παᾗθ Ῥεϊ ἆθτ Βέαά{ νοΥ 
ἆθπι βΚάΙβεπεηπ Έποτα: 8ἱ6 να ου] 
παπά βοηῦη παπά ἄθπι Ζο6π8 σουοΙΠθ; 
Ζ οὓτ. Η ο. 60. 1Ι 964. 4 1Τ0. 
ᾧ 549. 

694. ἐν πηξ μηροῦ ππᾶ ὦσε θύραζε 
ἕατ5 ἆθπι Ῥοπεηκε] τί Ἠθτατβ”: 
ἄετ Βρεοι σαχ σαἩᾳ ἀπτοπρεάταπρεη 
(661), ἆαπετ {οτάετύθ ἆῑβ ἨΗετατβ- 
716Ώ6η πα]ῦ οἴποτη οἵἸπσίσεη Ἠποχκο, απ 
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ἴφθιμος Πελάγων, ὃς οἳ φίλος ἦεν ἑταῖρος: 69ὔὅ 

τὲν δ᾽ ἔλιπε ψυχή. κατὰ ὃδ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς. 
αὖτις δ ἀμπνύνθη. περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο 
ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα θυμόν. 

᾽4ργεῖοι δ᾽ ὑπ ᾽4ρηι καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ 
οὔτε ποτὲ προτρέποντο µεΛλαινάων ἐπὶ νηῶν του 
οὔτε ποτ ἀντεφέροντο µάχῃ., ἀλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω 
χάζονθ’., ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν 4ρῃα. 
ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 

Ἕκτωρ τε, Πριάμοιο πάις, καὶ χάλκεος ἄρης; 
ἀντίθεον Τεύθραντ᾽, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην υ τοῦ 

Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν Αἰτώλιον, Οὐνόμαόν τε, 
Οὐνοπίδην 9 Ἔλενον καὶ ᾿Ορέσβιον αἰολομίτρην. 

"(ς ῥ) ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο µεμηλώς, 
Λίμνη κεκλιµένος Κηφισίδι' πὰρ δέ οἱ ἄλλοι 

ἄαπ Ῥοππιθγ” τιδσ]1ο]λεῦ αρπα]κὔττεη, 
Ρτοίδε Ἐταζηπείτεηριπᾳ. 

696. Πελάγων Ἠε][βῦ απο] οἵπ (16- 
ΓάἨχύε ἀες Νεεῦοτ 4 396. 

696. κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν: σα 659, 
πηῦ κέχυτ᾽ ἀχλύς -- Π 844, νο]. 
Ί 451. χ 88, ντου ἀετ ΟητηαοἩό: 
τα 910. 

697. περὶ δὲ μτὲ. Ιεῖ ἀῑε Βεστᾶπ- 
4ππς: ἄας αἀγετρία]ε περί 7α ἐπι- 
πνείουσα τῖησε αππαιοΏεπᾶ. 

698. ζωγρέω "Όε]ερεν”) (ζωή 
παπά ἐγείρω), γοτβοΒ]θεάθη νοη ζωγρέω 
(ζωός απᾶᾷ ἀγρέα) Ἱερεπαϊς Ρείαη- 
66η πο]πιθη”. --- πακῶς πεπαφηότα 
Ζπτη ΟΡ]εκό (Βατρεᾶον), πηῖ ἆθπι 
Ο]Πεκί θυµόν: ατςσ βα5Παποιοπά 
41ο Ῥθε]ε: νρ]. ε 4686. Χα 46Τ. 
θερεπεαῖ” ε 4ὔ8: ἐς φρένα θυμὸς 
ἀγέρθη. 

699. ὑπ ᾿άρηι καὶ Ἔκτορι ᾱ. 1. 
ππῖζετ ἄεπι Απάταπς, 'νοτ) ἆθπ να- 
{ο]σεπάεπ Άτεβ ππά Ἠεκίογ. 

τοῦ. προτρέποντο 'ψαπάᾶϊθη ΒΙΟ 
Ἠ1η . ἔέγρα ἀάαπίέες πμοῦακιό. -- ἐπὶ 
νηῶν "απξ ἀῑε Βομήῖο σπα): 2α Γ 6. 

τοι. ἀντεφέροντο, ωΠος 4ρηι 
καὶ Ἔμτορι. Εἰθϊομκίαπς 465 εταίεπ 
Ἠεπιαιομα 1η Τ00 απά Τ01. --- αἰξν 
ὀπίσσω χάξοντο, ἄῑο Μαμπαπσ ἀθβ 
Ῥ]οπιεᾶεβ 60σ Ε, Ῥε[ο]εεπᾶ. 

πο. ὣς Οἱ ἐπύθοντο αἱβ 5ἷθ 
γοπ Ατες πηπ{ετ 4επ Έτοθτη 

ᾱ. 1. 8εῖπθν Απνγοεοπμθϊς παπά γΙνκ- 
βατηκαῖό πίετ ἄεπεε]ρεη Ἠδτίετ, 
πᾶπι]ΙοὮ νοη Ώίοπιεᾶθς 604: ἄεππ ϱΥ 
να αἱ5 αοὐζ ἄει Μεηπρε πἰο]λό β1οΠῦ- 
Ῥατ. Ὑ51. δ 254 Ὀδυσῆα μετὰ Τρώεσσ᾽ 
ἀναφῆναι. ἵτ. Ώι. 56, Τ, 5. 

τρὸ -- 4999. Π 692: '40ς ΑπίΑαησ 
αποἩὮ 6 2Τδ. ἔνθα τίνα ᾽πρῶτον ητὲ. 
Ζατ Απάεπζιης ἆετ Ἰσεπσε, πάει 
ἀἶθβε Ἐογπαε] πας ἄεπ ἄπ[βετείεν 
Ἐπάεπ (ἆσπι εχβίεη απᾶ Ιοὐσύεπ) ἆαβ 
6απη76 Ζπβαπιπιθη{α/[β{ πηπᾶ 5ο α1]6 
γοπι Ἀϊθ6σετ Ετ]οσίεη ὈῬεσεϊοππεί. 
Ὑσ]. ι 14. Ὑετρ. Αεπ. ΧΙ 664. 

Τ0Δ. χάώλκεος ἆθιτ 6ἨΏ6Υ1η6, Ὦ6- 
716Ἠ6 εἶοἈ ααἲξ ἆεπ εΏθεγπεη αΠεπ- 
βοἨπηποΚ, πε 863. 866. Η 146. 1 
548. Ψεἰ. χρυσέη Αφροδίτη τα 164, 
χάλκεοι ᾿ἄνδρες Ἠστοα. Ἡ 159. 

τοῦ. ἐπὶ δέ αἀνετρια]: ἆασια. --- 
Ὀρέστης ππᾶ Οἰνόμαος βϊπά Μ159 8, 
αποἩ Ναπιθη τοη Ττοετη. 

τοπ. αἰολομίτρην: σα 419. 186. 
το8. ΎΛῃ: πα Β 600, πο ει Απ- 

Ἰααῦ ἵπ ἆθι Ατεῖς Ίσα” Ι8ἱ, νᾶμτεπά 
ος Πίου παπά Ἡ 991 ἵηπ ἄθτ, Τηθείς 
αἱ Ἐατσ ετβολεΙηῦ. --- μέγα µεμηλώς 
ταῖς θπ., πἱθ ποσα Ν 297. [ΑπΠ.] 

πο. Κηφισίς ἄετ ἂ]ίετο Ναπιθ ἀθεβ 
Κοραϊεοπεπ Β668, του ἄθπι εἰππαϊη- 
ἀεπάεπ ΚαερΗβΙβος επθ]εμπί: ζα Β 524. 
Ῥαπββη. ΙΧ 34, 1. -- πὰρ δέ οἳ 
ἔπθρςθη 1Ἠπῃι α0ογ2, 



856 5, ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΕ. 

ναΐον Βοιωτοί. µάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. πιο 

τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε θεά. Λευκώλενος Ἡρη. 
᾿4ργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 
αὐτίκ ᾿4θηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 
»ὢ πύποι. αἰγιόχοιο 4ιὸς τέκος. ἀτρυτῶνη, 
ἦ ῥ)᾽ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ. τιδ 
Ἴλιον ἐκπέρσαντ) ἐυτείχεον ἀπονέεσθαι, 
εἰ οὕτω µαίνεσθαι ἐάσομεν οἶλον άρηα. 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεθδα θούριδος ἀλκῆς." 

ὧς ἔφατ᾽. οὐδ) ἀπίθησε θεά. γλαυκῶπις ᾽άθήνη. 
ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάµπυκας ἔντυεν ἵππους τ20 
Ἔρη. πρέσβα θεά. Θυγάτηρ µεγάλοιο Κρόνοιο᾽ 
Ἴβη δ᾽ ἀμφ) ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα, 
χάλκεα ὀκτάκνημα, σιδηρέω ἄξονι ἀμφίς. 
τῶν { τοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθεν 
χάλκὲ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι' τοῦ 
πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου εἰσί, περίδροµοι ἀμφοτέρωθεν. 
δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 

710. δῆμον ἀεδίεί, ἄαα. 
Υ, Τ11--Τ9ιἱ. Ἠετε ιωπά Αί]νεπε 

Γαηνγε πι (οπε]ηίσφιώιᾳ εξ Ζει 
αι[ς Φε]ασ]έγε]ά. Τι ἄετ Πεγε. 

τ11. Τ19 - Η 11. 18. τοὺς δέ, 
ἀ4επ Ἠε]κίοι ππᾷ ΑΓεΒ. 

Τ19. Υρὶ. Μ 9605. 
Τ14 -- Β 15Τ. 
Τ16. ἦῥα πα λτ]1ο] ]α. -- ἅλιον: 

σα ἆ 498. -- τὸν μῦθον “]6ηπ6β 
οτί’, ἀπτοι ἆεπ {ο]ποπάεπ Ύετβ 
πᾶμοχ οτκ]ἀτο. Ὠϊο ΑηραΏο οἴπο 
Ὀρθβοπάθγη ἆθπι Μεπε]αοβ σεσεβρεπεἩ 
γεταρτθσπαπε πασγ Ἠϊ6χ, ἀῑεπί αἱβ 
Μοῖιν Εντ ἀῑο ΠἩαπά]αηρ ἆαιτ αὐί- 
Ώππεη. 

Τ16. Ὑσ]. πα Β 119. 
Τ18 -- 4 418. 
τ1ι9- τοι -- ϐΘ 881--588δ. οὐδ᾽ 

ἀπίθησε ΙΗ19ἱ68, Ἠ]6ς 1η ἆθπι ΒΙΠΠΘ: 
βπητηΐίο Ῥετεϊθνη]Ης Ζα: σα Η 48. 

Τ20. χρυσάµπυκας: τα 968. 
Τ91 -- 6 585. Ἐ 194. 945. πρέσβα: 

Ζα ἆ ὅ». 
τορ. ΄Ἴβη: τα ἆ 2. Ὀετν Ὠιεμίες 

14[40 ἆπς Β1]ά ἀθε ἸΓασεηβ νΟΥ ΠΠΒΘΥΠ 
Αασεηπ οπίβίεπεη: 7α ΤΙ 9950. 

Το8. χάλκεα ὀκτ., Ἠϊαίας: τα 

4 988. Απ αὔδίοτψαρον 186 αποἳ 488 
γοη Μοία]], πναβ Ὀ6ι ἀεπ ΊΤαρεπ 4θτ 
Μοαπβοπθη απβ ἨοΙ ὮὈῬθβυεπί. -- 
ὀκτάχνημα αοἩἈ{βροἴσπῖρο, Ιπάθπα 
ἀθτ Παάκταπσ νίεχ Εθ]ρθπ Ἠαίίε, 8ο 
ἀα[β ]οάε Εε]σο γοη 2ηαἵ Βρθίσμεπ 
σοεζζσε γγατὰς. --- ἄξονι ἀμφίς "8π 
ἀϊο ΑςοΛβο σα Ῥοϊάςη Βο1ὔθμ” 
18ὲ 7α ἆμφ) ὀχέεσσι ἀῑο πᾶλοθτο Βθ- 
βΠπιππιησ. Ὠθι πα θε]πειήμο Ὠαᾶν 
Ῥίησι]. ἵτα ΗΙβίας, ππ]θ ο{ῦ. [Απμαπρ.] 

τοι. ἴτυς: στ 4 486. --- ἄφθιτος: 
Ζα Β 46. 

Τ26. προσαρηρότα απροξᾶρστ, παέ 
Νῆϊσε]η Ῥε[θβΙρῦ. 

726. εἰσί: ἆθβ Ετάβοεπε πο Β 448. 
--- περίδροµοι ἀμφοτέρωθεν πτῃ- 
]ααπ{οπά γοη Ῥεϊάςη Βθ1{θπ, α[ 
Ῥοϊιάεπ Ῥαϊίεη ἀθβ Ἰ/ασθπς ΒἱοἨ. ατα 
4ο Ἐπάςεη ἆεχ ΑσοἩθο ἀτε]μεπά. 

τοπ. δίφρος πι]ὸ ἡμᾶσιν ἐντέταται 
τ4ετ Ναρεπβῦαμ] 1660 πι] Ἠ]θ- 
πιΘη Ῥοβραππῦ”, ᾱ. Ἱ. 4ἱθ Ύ/αρθη- 
Ῥτήρίαπρ 1860 ἀπτοι αἵπ Ἐ]θολμόνετ]ς 
γοη Ἐίεπιθη σερ]]ἀεί, ἀῑε ἀπτοια ἀῑα 
πθρεπ οἴπαπάες ἸΠεταπαβθεπεπάθη 
ΒίΑῬο ἨϊπάπχοβρεσορεἨ εἶπά: σα ἅ 
968. τ ὅττ. ψ 201. --- χρυσέοισι καὶ 
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ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδροµοι ἄντυγές εἰσιν. 
” ο 2 / ϱ Δ / . 3 αν ας) 

τοῦ ὃ᾽ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν᾽ αὐταρ ἐπ ἄκρω 
δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν. ἓν δὲ Λλέπαδνα 

ν- κάλ᾽ ἔβαλε, χρύσει.. 
ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ ἔριδος καὶ ἀντῆς. 

 Ἀ 2) η / Δ ’ 

αὐτὰρ ᾿ἀθηναίη, κούρη «4ιος αἰγιοχοιο, 

πέπλον μὲν κατέχευεν ἑωνὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 
΄ σα ] 3 / Ν ῃ Ε ] 

ποιχίλον. ον ῥ αύτη ποιήσατο καὶ καμε χερσίν 

ἡ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα «4ιὸς νεφεληγερέταο 
λύχρσιν ἐς πόλεμον Θωρήόσετο δακρυόεντα. 
ἀμφὺὶ, δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετ᾽ αἰγίδα Δυσανόεσσαν, 

δεινιξ. | 

ἐν δανυκίς, ἐν δ) ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα ὑωκή, 

ὦργ., ᾱ. 1. τής (οἷά- απᾶ Βρες- 
Ῥ]ᾶδίοπεπ τεχζ]ετί. 

τ08. δοιαὶ δὲ κτὲ. "ἀορροε]ῦ 
8 Όετ 1865” 4ετ Ὑαρεπταπά: ζα 262. 
-- περίδροµοι, την Απβπαµπιο ἆθτ 
οὔθπεπ Ηιπίεγβείζο. 

π99. τοῦ ὃ᾽ ἐξ πας πέλεν 'γοη 
ἀϊθβεπι (ασεηείπἩμ]θ) σ]ησ ας) 
αἷε Ώοαϊσβμβε]: παςἩ ἆθπι Ὀδβδομτεῖθθη- 
4ει Ῥτᾶβεηπς γ]εᾶετ Ετζᾶμ]απρ, νγεῖ] 
4ἱε Ώεἱο[μβε] ]εάθβπια] το ἀἆεπι (6- 
Ῥχαπε]ᾗ ἀες Ἰασεηπε πΊεᾶεν, απ. ἄθπι- 
5ε]ροπ Ῥε[ερέϊσί πατάς. ---ἐπ᾽ ἄκρω, 
πᾶπηΠοὮ ῥυμῷ, απ ἄετ ΒΡρ1ΐ0σ6 ἀ4θτ 
Ῥεϊεπρε]. [Απμαπσ.] 

Τ80. δῆσε, πΏπαΠοα Μβη, θαπά 
5ἷθ, Ῥοβοεάσίο βἵς ἄπτοἨ Αποημἒαι, 
τουπἑψο]οέ ἄςς “Πουμχίοπιθην”: σα 
ο 9τ0 8. --- ἐν δέ ἄθτατ, απ ἆαβ 
1οεἩ. --- Λέπαδνα πς ἔβαλε “Ἱερίε 
1ο ἄἷο Βταβέσιτ{ο”, ἀῑα πιαη 7τ- 
πᾶολεῦ Ἠϊπίετ οἴποπι ΙΠππθτεη 1ο6Ἠ- 
ηἈσο] οἵπῃίεησ: ογεί Ἠεηη ἀῑθ Τ]θχο 
τπΐθχ ἀαβ 1οεἩ σαβϊ]ινί γγατο, πγαι- 
ἆθηῃ ἀἶεεο ἀπτζο ππι ἄθτοη Βτιαρί 
ρε]ορί ππά απι Ἀπίβετεη {οομπασε] 
{εεύσεεομπα]]6. Ώια Ῥ{ετάε Ῥεϊ Ηοπιετ 
Ζίεπεηπ ἆεπ λασοπ παχ γογπ{θ]εῦ 
ἆε. «οομνετραπάθε (ζυγόδεσμον) 
ππᾶ αἴθπσῃ βοπεῦ πα Γοἱο]βε] παπά 
ὝΜαρεπ Ἱπ Ἱεῖπεγ απάθτεπ 5ἱθ {6β- 
βε]ηάεπ Ὑοτριπάπης: τα 7 40. Π 
οτι. ϱ 2Τ0. ΕΑπναμα.] 

Τ92. μεμαῦι) παν επεβῖν, νο Ν 
191. Ῥ 181. --- ἔριδος καὶ ἀντῆς 

τ8ο 

ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ρη 

πὸς 

'ν πέρι μὲν πάντῃ φόβος ἐστεφάνωται, 
τάς 

εοίτοΙῦ παπά Βοπ]αοπίτα!, Όγη- 
οηγπια σαχ Υοτβᾶτκαπσ ἀθβ Βερτϊβς: 
σα ΤΙ. 

τ9δ-- τδῖ --- Θ 884- «588. 4θηναίη 
ατὲ.: νο. ὦ 629. ὅ4π. 

Τ84. πέπλον, ἆῑδ ταῖς Ῥρ8ηρεπ Ῥ6- 
{οβθϊσίθ πεΙρομο σεγψατπά: τα Ἐ 
1πθᾶ. -- κατέχενεν σ]ταεί[ς πεταῦ - 
σ]ε1{απ᾽, πβομᾶεπα εἶο ἀῑθ Βραπρεπ 
ρε]δβί μαίέο, ]εσίθ 65 αἲ. --- ξανόν: 
σα ΤΙ 886. --- πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει: νρ]. 
ϐ 5Τ6. Ῥιο Ιποβ]πσβ[οοπί{ετ Αἴπεπε 
πολπὸ πι Ῥα]αθίο 1ᾳτοβ Ὑαΐθτε, 
πιᾶἨτοπά νοη ἆεπ ἤρτίσεα «ἀὔὐίετη 
ααπξ ἆθπι ΟἼγπιρος ]εάετ βεῖπ εἶρεπθς 
Ἠατβ Ῥερισαῖ. 

Τ8δδ. κἄάμε χερσίν, ᾱ. 1. Καπεῖ- 
Τοτᾶσ ποπερῦ Ἠαΐῦο: σα 4 91. 

Τ8θ. χιτῶνα παῖῦ άιός αἵη πΙᾶπη- 
Ἠσ]αος ἘΚιοιάπησβεῦᾶοκκς εἰαῦς 11τθβ 
νγθΙρ]Ιοπθη. 

Τ9Τ. τεύχεσιν "ταῖς ἄεπ ὙΝαξ- 
{αᾳπ), ἀῑθ 519 5ε10δί αἱβ Ετῖοσεροὐδιπ 
Ῥθβα/{ς. 

τ88. αἰγίδα: Τα Β Α4Π. -- 8υ- 
σανόεσσαν Ῥεϊτοςαςα]{ζ, πας Ττος- 
ἀε]ῃ νεγβεΒμα: Ζα Β 448. Ίπ ερᾶίετει 
Ζεἵξ 1ἴετοη Ῥομ]απρεπ ϱἰαζν ἀετ Ττος- 
ἀε]π ἀϊο Ἀρίς. 

159. Ὑρ]. 4 ὃ8. φόβος Ε]ασλβῦ: 
νο]. Ο 910. --- ἐστεφάνωται τίηρβ 
ρε]εαῖ Ι6ύ, απιβ]εἩῦ, ατα Ῥρπάϱ, 
πθ κ 196, νρ]. 4 86. 

Τ40. ἔρις ̓πὰ άθτθῃ Ζγθὶ Ἡαπρίβεϊ- 
ἴοη ἁλκή απὰ ἑωκή ΑΌπεὰτ ππὰ 
ΑΠΒΊΊΥΠΙ, ΒΟΜΊ6 φόβος, βἰπά ἀἱθ 
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ἐν δέτε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου. 
δεινή τε σµερδνή τε. «4ιὸς τέρας αἰγιέχοιο. 
κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην Θέτο τετραφάληρον. 
χρυσείην. ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 
ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο. Λλάξετο δ᾽ ἔγχος, Τ4ὔῦ 

βριθὺ µέγα στιβαρόν., τῷ δάµνησι στίχας ἀνδρῶν 
ἠρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 
ο / ν 2 ο... 43 ϱ 

Ἡρη δὲ µάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ ἵππους' 
αὐτόμαται δὲ πύλαι µύκον οὐρανοῦ. ἃς ἔχον Ὥραι, 
τῃς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 160 
3 3 ο π , πο Ε 
ἡμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ' ἐπιθεῖναι. 

τῇ ῥα δι αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 
τ , . ” ., ” . 

εὗρον δὲ Κρονίωνα θΔεῶν ἅτερ ἤμενον ἄλλων 
2 / ν / 2 / . 

ἀκροτάτῃ κορυφῇῃ πολυδειράδος Οὐλύμποιο 

ἔνθ᾽ ἵππους στήσασα θεά, λευκώλενος Μρη. τοῦ 

Ζην᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπεν᾿ 

Ἰήτκαηρεπ ἀετ Αρίς, 4Όεχ 81ο 318 
Ῥα]ά]ολε Ἠατεϊε]]ππσεη απξ ἀ4θγβε]- 
Ῥθ6η. σεάαςΠζ. 

Τ41. ΥΕ. 1 684. ἐν δέτε: ἀπτο] 
δέ τε πας ἆἄθπι νοτπετσεμεπάεπ 
δέ πηιτὰ ἆῑοθι ἀεά αἷς Ὀδβοπάςθτθ 
Ῥοάσπίδαπι Ἠεχγοιτρεποῦεῃ: νρ]. β 
2ΤΤ. --- δεινοῖο πελώρου αρροβῖ δαν Ζα 
Γοργείη -- Γοργοῦς. -- Όαε Ηααρί 
ἀ4ει «ἄοτρο 16 αἱ ἀἄπιοπίβοβπθβ 
ΒομτοοκΌι]ά πι Μιπα]ραπκί ἆθβ 
Βομι]άεθ αὐρεῦ]]άεί. Ὑρι. 4 96. 

Τ425. 4ιὸς τέρας, αι] Ζευς ἆα8- 
ης Ῥεμτεσκεηπ νοτυταϊ{εί: νε]. π 
950. Μ 209. 

Τ48 --- 4 41. ἀμφίφαλος '2916- 
{8ο Ῥουᾶσε]{2, τα οἴπεπι Φπετ- 
Ῥᾶρε] παο] Ῥεϊάεπ ῬΒεϊίθη, τηῖζ Ώο}ρ- 
Ῥε]απιτι. -- τετραφάληρος, π]ξ 
τετράφαλος (Μ 384. Χ 510) ΑΥπο- 
ηγπι, γίετ Ἀροτοϊπαπᾶοτ Περεπάθ 
ἸΜάΙθίο ἸἨαθοπά ἆῑε ἆεπ (αβαπιί- 
Ὀῆρε] Ῥι]άρη, αἱδο: τα ν1ετ{αοµεπι 
Ἠειπικαπιπα, ντετκᾶτιπαῖρ: τα Τ 
862. [Αππανρ.] 

Τ44. ἑκατὸν Ὀϊβ ἀραρυῖαν ἆᾱ. Ἱ. 
ππ]{άςη Υοτκᾶπαρ[ετηνοηἩτη- 
ἀετί Β{Δάΐίεη τοετβθεἸεῃ, πᾶπι- 
Πο] ἴπι Καπιρί πηῖζ οἸπαπάθτ: 65 γατ 
4ετ Ἐτίερ εἶπες ΒίΔάεραπάθρ σθσεη 
αἴπθη απάθτη ἀπτο]Ὦ ἀἱε ΕΙσατεη ἀετ 
6Ιπσε]πεη Ὑοτκάπιρίετ ἀατσοβίε]]5, 

γετρ]αεῖολναχ 186 ἀῑο Ώαχδύθ]]αηρ ἆεθ 
Καπιρίορ συγίβεπθηπ 7παῖ 6ΙΠπΖΘΙΠΕΠ 
ΒίΔάΐοη απξ ἆαπι Βομι]άο ἆθρ Αολί]- 
Ίεις Σ 609. --- ἑκατόν 6ἶπθ Ῥοθ- 
ΏἼβομπο Ζαμ]ρεβΙππππιπς, νε Β 448. 

τ4ῦ---τὸδ --- 6 589---.396. φλόγεα 
σ]ᾶπ2επά, πξ ροἀομηίεογ Ὁ]αάπια, 
--- ποσί 1805 αἵη γοναπβολααοπθηάθε 
Ζαβαΐ: νε]. ὦ 9609. 

746. Τ4ἵ -- α 100. 101. κοτέσσεται 
Κοπ]. Αογ, ἄτο]] ροία[εῦ Παὔ. 

Τ49. µύκον: νρ]. φ 48 τὰ δ᾽ ἀνέ- 
βραχεν ἠύτε ταῦρος. --- ἔχον ἵπῃ- 
{εχ βἶο] Ἱαίαπ” Ῥεβοιρύοῃ. Ρίο 
Βο]α]άεταπρ ἆθβ Ώαιενπάεη 18 Ἠ16 
η! ἆοτ ἀατροβίε]]ίεη αἰπΖεί]ποη ἘῬ6θ- 
σορεπ]αεῖς π οἴπο Ζοαϊνετριπάιπρ 
βεβεἰζέ. --- Ὥραι Ἠΐει αἱς Ὠϊαποτίη- 
πθηπ ἆ4οατ (άδίίατ. 

Τ60. οὐρανὸς Οὔλυμπός τε: ια 4 
401. 

τδι. Υαὶ. 1 6986. 
Τὅ9. τῇ ῥα "ἀοτῦ παπ”, ἆπτοα 

δι αὐτάων πᾶλει οτκ]ᾶτο, --- κεν- 
τρηνεκής οαἰροπί]ΙοἩ "ἀῑο Βί8ομε] 
{χασαπά”, βἰβοποε]σεβροτηῦ: τρ]. 
ποδηνεκής, δουρηνεκής, διηνεκής. 

Τ6ῦ8. ἅτερ Ἠ]εχ παςΏρθεῦθ]]6, απ- 
ἀθτα 4 498. Κτ. Ρι. 68, 1, 2. 

Τ64. Ὑρ]. πα 4 499. 
Τὅῦ. ἔνθα ἆοτῇ. 
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” , 3 2 Ζεῦ πάτερ. οὐ νεµεσίζη 4ρει τάδε ἔργ᾽ ἀίδηλα: 5. ϱ; Ί 
σ .] / Δ 3 - 

ὁδσδάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε Λλαὸν ᾽4καιών 
΄ κ ΒΑ 2 ο} / Ε] ᾽ 5 Α 4 ο 

μάψ. ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον. ἐμοὶ δ᾽ ἄχος., οἱ δὲ ἔκηλοι 

τέρπονται Κύπρις τε καὶ ἀργυρότοξος ᾽πόλλων Τ60θ 

ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἷδε θέμιστα. 
Ζεῦ πάτερ. ἦ ῥά τι µοι κεχολώσεαι, αἴ κεν 4ρηα 
Λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξαποδίωμαι; 

τὴν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
»ἄγρει µάν οἳ ἔπορσον ᾽ἄθηναίην ἀγελείην, τθῦ 
ἤ ἓ μάλιστ᾽ εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάξειν.΄ 

ὧς ἔφατ᾽, οὐδ) ἀπίθησε θεά, Λευκώλενος Μρη. 
µάστιξεν δ᾽ ἵππους' τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην 
μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῖ ἀστερόεντος. 

ὕσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν ττο 
ἥμενος ἐν σκοπιῇ Λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
τόσσον ἔπι θρώσκουσι 9εῶν ὑψηχέες ἵπποι. 
5 πώ δ Δ Τι , Ὡ / ς/ 

ἀλλ᾽ οτε δὴ Τροίην ἶξον ποταμῶ τε ῥέοντε, 

ἦχι ῥοὰς Σιμύεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος. 

τότ. Ζεῦ πάτερ απ5 ἆθπι Μαπᾶς 
εεῖπεγ επιαΏΙπ, πο ας ἄθπι ἄες 
Ῥοβείάον ν 198, Ζα 4 608. --- ἀίδηλα 
{τες}. [Απναπα.] 

Τ68. ὁσσάτιον κτὲ αἵπ Απδταξ σαχ 
Ῥερτϊπάππρ ἆἀε5 νοτηετσεπεπάεπ 
Κεάρπκεπα. 

το9. μὰψ Ρϊ8β κόσμον -- Β 914. 
Υ158.---ἄχοςπαπτα ΒοἈπιετσ:σα ΓΓ50. 

Τ61. τοῦτον Ἱπ νετᾶοπ]Ιομθπα 
ΜΙΠΤΏΘ: ἐδίιώπ, πιε 881. 6299. Χ418. 
σ 80. υ 8ττ. φ 1Τ0. -- ἀνέντες ἄετ 
ταπᾶ Εᾶτ τέρπονται. Αρο]]οη ἴλαῦ 
ἀἷες 4550 Ἡ.,, πᾶἈ]τεπά νοπ ΑρητοᾶΊζα 
πΙοαῖῦς ἀετατέ νοτ]ας. 

Τ65. Όιε ὙΠιεάετμο]απσ ἄετ Απ- 
τθᾶςθ πα ἀθρ Ναπιεηπθ ἀθβ ΑίΘΒ, 50- 
νο ῥα, βθσῦ ἀἱθβο Έταρε Ίπ εηρθ 
Βοπίε]ναπα Ζαχ ετβύεη ποπ, -- ή Ὦϊ8 
κεχολώσεαι: Ζα 491. 

Τ68. μάχης ἐξαποὸ. ταις (ἐξ) 
ἀθπι Καπιρίε περ (ἀπό)᾽: Ζα 4 196. 

τ6δ. ἄγρει (µάν οᾶει νῦν οᾶει δή) 
ποΏ]ατ, αβγπάΕΙΙΒΟὮ ταῖξῦ παοΒ{ο]- 
Ρεπάεπι Πππρεταξῖν οει Ἱπιρεγαί]- 
Ἱ ΠπβπΙν: Η 4ὔ9. 4 513. 
Ἀ 9Τ1. φ 176, ἀγρεῖτε υ 149. 

Τ66. πελάξειν Ἀλπ]ϊε] πο διδό- 
ναι: τα Ἐ 99Τ. Αίμεπο αἱ Κτίεσε- 

σδὐῖτ 1εῦ Ζαρ]6εΙεἩ ΒάνΒ]Ιπ ἄθς Ανα. 
ΎρΙ. 490. ΤΊητε ΒΙεσε ἄρετ Ατες 868. 
ᾧ δοιϐ 

τθδ - 4 519. 
Τ69 -- 6 46. μεσσηγὺς μτὲ., Υετᾳ. 

Αθπ. ΤΥ. 256 {ετγας ὑπίέεν οασ[ιωιφιέο, 
Ττθ. ὅσσον εἴπθεῃ π]θ στοί[βδεη 

Ῥατππι (465 Μεετθ), ἆασα Περοει- 
δές ρτᾶάϊκα δν: ας Τα Εατεές ᾱ- Ἱ. 
Ῥ18 ἴπ ἆῑε πεῖζθ, απρεστθησίε Βεγπθ 
(πα β 268), εἴπ Μαππ πας ἀεηπ Αασεηπ 
ετρ]οκῦ. ΕΒβ γητἆ αἱ9δο ἀἱε Β6Ἡ- 
νθΙζθ 6ἶΠπθ απι Μεετο ααξ ἀεν 
ἨΜατίο αἰπεπάεη Μαππες Ῥεπείο]- 
πεῦ. [Απμαπρ.] 

Ττι. ἤμενος 166 ἆθπι Λεύσσων πῃ- 
{ετσθοτᾶπεί. Λεύσσειν σο]Ώέ απέ ἀῑε 
Βοτσία]6 οἆεχ ἀῑο ΑὈβὶοπίέ γοπ ἆαπι, 
ἄετ εἶπαβ εχκεηπθουτ τσ], ἰδεῖν 
ὀφθαλμοῖς οπξ ἆθπ Βχίο]ς ἄοτ Ἡππά- 
Ίαπσ. 

Ττ2. τόσσον ἔπι ἴ5ο ποῖῦ Ἠ1π 
πᾶπι]οὴ 1π εἶπεπι Ἀρτιηρε. Ύρ]. ΝΤ 
90. --- ὑψηχέες Ἡοσμπ]ε]θτηἆ ϱ), 
ᾱ. 1, παῦ ειπορεπεπι Κορίε, Ροί 
γετρ. Δεπ. ΧΙ 496 αγτγεούς [γεπιοπίες 
οεγυϊσιθιις αἴίε, 

ττά. ἦχι κτξ. Ι66 Ζᾳ ποταμῶ ῥέοντε 
ἀϊο πᾶμετο Βεβῶταπππης. --- συμβάΛ- 
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ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε θεά, Λευκώλενος Ἡρη. πτὸ | 
λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν' 
τοῖσιν δ᾽ ἀμβροσίην Σιµόεις ἀνέτειλε νέµεσθαι. 
τὼ δὲ βάώτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ) ὁμοῖαι. 
ἀνδράσιν ᾽άργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἴκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι Τ80 
ἕστασαν., ἀμφὶ βίην «{ιομήδεος ἱπποδάμοιο 
εἰλόμενοι. λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 
ἢ συσὶ κάπροισιν. τῶν τε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν. 
ἔνθα στᾶσ᾽ ἤνυνσε θεά. Λευκώλενος Ἡρη. 
Στέντορι εἰσαμένη., µεγαλήτορι χαλκεοφώνω. Τ8δ 

ὃς τόσον αὐδήσασχ) ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα᾿ 
»αἰδῶς., ἀργεῖοι, κάκ᾿ ἐλέγχεα. εἶδος ἀγητοί, 
ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος ᾽Αχιλλεύς. 
οὐδέ ποτε Τρῶες πρὲ πυλάων «4αρδανιάων 
οἴχνεσκον᾽ κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος" τθ0 
νῦν δὲ ἕκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται.“ 

λετο», η8εη ἆεπι Βομθπα ΑΙοπιαπ]- 
οππι ροβ{ε]]{. 

τΤθ. περὶ δέ αἀνοτρῖια] 'παεναπι”. 
-- ἠέρα: ἴτο Απιγοβεπ]θϊῦ βο]] νοτ- 
Ῥουρεπ Ῥ]εῖθθη. --- πουλύν :ἀῑσ]ιί” 
αἱς Εαππίπατα. Κτ, Ρι. 29. 6, 2. 

τπτ. ἀμβροσίην (ίσα ὃ 448), νθ 
ἀμβρόσιον εἶδαρ 969, αἷς Ἐπαίίοι Εν 
ἀδμετρέετᾶο. --- Σιµόεις, νγθ]] ἆῑε 
Ῥέετάε ἀϊθβεπι πᾶμετ βἴἰαπάεη 88 
ἀθεπι Ῥκαπιαπάετ. Ζαπι εάαηκοεν 
νβι. Ἐ 94Τ. 

Ττβ. τῶὼ δέ ας Ῥοεπαπίπατα, ν]θ 
προφανέντε 975, πληγέντε 6 405. 
---τρύρώσι πελειάσιν ἵθμαθ' ὁμοῖαι, 
ψγοπαΙῦ ἀἱ6 Κπτζαη απᾷ βοἈποε]]6η 
Ἐταιοεπία]θίο νεγβηβολατ]οπό νγε- 
ἀ4επ, ᾳερεπᾶθετ ἀεπι ἨΓεΙζααββομτε]- 
ἴθη ἆθτ Μάππαυ, ἆθπι μακρὰ βιβάς, 
[Απμαπα. Ί 

Τ80, σθι ἁα]ιῖη πο. 
Τ89, Τ88 --- Ἡ 256. 9ὔτ: νᾳ]. απο] 

Ο 593, εἰλόμενοι 516Ἠ ΖΠΒΑΠΙΠΙΘΏ 
ἀτᾶησεπα, πυγεῖ] βἶοα ἀἱ6 Αομᾶετ 
συχῆοκαίο]λρα: Τ91 {, --- ἐοικότες πα 
ἕστασαν: ἆεπῃπ παςἩ ἆθπι ΒοαέεΠ] 
ἀες Ώιοπιεάςε (6056) Ἠιε]ίθη βῖθ απο] 
ποςὮ Ῥείπι Ἠϊοκσαρ εἰαπά. 

Τ88. ἤ ἵπι Ε]εϊομηῖς: σα Β 800. --- 
συσὶ κάπροισι ἄεπας ππά Βρεςῖθβ αΡ- 

Ῥροβ]ν νοτραπάεπ, 'ΕὈδσβο νγθί- 
ηθη), ψίθ 4 9989. Ρ 91. 281. ος 
Ὑετρ]αῖο] πηῖῦ ἆθπα Ἐλοες, πο 4 258. 
4 934. 414. ΠΜ 42. 146. ΠΠ 825. Ρ 
251. 

Τ84. Ετεῖερ Ἠεπι]αί, 
211. 

Τ86. Στέντωρ ν]τᾶ παχ Ἠϊθς 6χ- 
νγώληῖ, αΌετ ἀῑθ "Βἐοπογαὔπηπηθ” 166 
ΏἩς ἀΐθφος Β4ο]]θ βρτ]οἈγγΟχ{]1οἩ ϱε- 
ψιοχάθη. --- χαλκεοφώνω: Υβ]. Β 490. 
Σ 209. 

Τ8τ -- 6 3928. αἰδώς, Νοπιιηα[αν 
πα Απρταί; "δολμαπᾶς” ἄσθγ 6ποἨ | 
φίο Ν 96. 0509. Π 452. Κκ. ΡΙ. 45, 
1, δ.-- κάκ᾽ ἐλέγχεα "1ὰχ ἔεϊσθη 
Ἠγτολ{α”, νατρ]οπθη ταῖῦ τ82 {. αἶπ 
ἄροτίτιερεπθς Αιβάτιοκ: 7α Β 255. 
-- εἶδος ἀγητού: ζα 1’ 99, ἄερεῃ- 
βαΐσ Ζα κάκ᾽ ἐλέγχεα: τρ]. ΤΙ 44 {. 

Τ89. οὐδέ ποτε 3 π0Ἡ π]οΏῦ 
Ιᾳεπάναηπ, ᾱ. 1. ΘΠΟἨ πΙοΒΏ 6ἵἩ 
εἴηρίσορ Μα], --- 4αρδανιάων ἆ88 
“ἀατάαηΙθομε”, πε Χ 194. 418, θοπεί 
ἄλς ακζ]5ο]ιθ Εεπαπηί: σα Τ 146. 

Τ91 -- Ν 10Π. ἐπὶ νηνσὶ οἵπε αἲ- 
β1οΠ{]Ιε]ῃο βὐεῖσεταπς 4ετΤηαρασἸε: 
ἀεπη 1η αΠεκίνο]]οτ Ὠεάε ρβορῖ πιαη 
816. εἰᾶτκει ααβζαάτοκεη: σα 46Η, 
Ζ 115. β 408, ο 50. ϱ 191. 

Ξ- ή 10. Σ 
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ὥς εἰποῦσ) ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 
Τυδεῖδη δ᾽ ἐπόρουσε θεά. γλαυκῶπις ᾽άθήνη: 
εὗρε δὲ τόν γε ἄνακτα παρ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 
ἕλκος ἀναψύχοντα, τό µιν βάλε Πάνδαρος ἰῶ. τθῦ 
ἱδρὼς γάρ µιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος 

ἀσπίδος εὐκύκλου τῷ τείρετο, κάνε δὲ χεῖρα" 
ἂν δ᾽ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπομόργνυ. 
ἱππείου δὲ 9εὰ ζυγοῦ ἤψατο φώνησέν τε᾽ 
μή ὀλύγον οἱ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδείς. 800 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέµας, ἀλλὰ μαχητής 
καί ῥ᾽ ὅτε πέρ µιν ἐγὼ ρώρη οὐκ εἴασκον 

οὐδ) ἐκπαιφάσσειν. --- ὅτε τ ἤλυθε νόσφιν ᾿4χαιῶν 

γ. πο 865. Ταᾶεί ιωιᾷ Ε- 
φησι ἄες ΠὨἰοπιεᾶε: Ἠεγυιύ- 
ἄιίπφ ἄεε Αγες ἄωγολ Ιἰοπιεᾷε ιωιά 
ΑίΠεπε. 

το». ΊΤεηππ Ἠ1ετ Ὠϊοτιθάθε ἴτη 
Ἠιπθετρταπάε ἆετ Βομ]αοπῦ εί βεῖ- 
ηθπι ϐεερβππ σοᾶαοπί 16 βεῖηθ 
Ὑγαπάαο ἘΚὔπ]επᾶ (π95), 5ο βοπεϊπί 
4ϊο Βιπιβοη εἶπθ απάθτο αἱβ ἀῑς 
τ8ι τνοταπεσεβείσᾳίθ. --- ἐπόρουσε 
οἳ]{ο Ἠίπζα, Παν 1π ἔγευπά]Ώθπα 
ΒΙπη9. 

Τ94. τόν γε ἄναμτα 
Ἠεττες]ετ”. 

τθδ. ἕλκος ἀναψύχοντα, πᾶἈπη]ΙοἩ 
4πτορ Ἐπίίετπαπςρ ἄε5 Ῥομγγείίσες: 
νο]. 4 651. Χ 9. -- τὸ ΟΡ]εκὲ εν 
ὙγπκαπΕ Ζα βάλεν, π]ε Π 611. Ὑψι. 
ἔλπεα τύπτειν 6 491. ἔλκεα µάρπτειν 
ϐ 405 ππᾶ 7α Ε 961. 

τθθ. ἔτειρεν, ποθῖι] ἆθτ 1π ἆἄῑε 
ἩΓαπάο τείεηᾶε Ῥομψεῖ[ ἀπ 
ῬεμππθΥ: ετηῦἨ{θ. -- ὑπὸ πΛ. τελα- 
μῶνος “ππίοχ ἄετα Ώταοκ ἀεΒ Ττας- 
τ1εππεπβ”: Ζπ Β 988. Ώου Τταρτίθπιθη 
εξ ἄθετ ἀῑθ πο Ῥολα]έεχ, ππι ἆθη 
Ναοἷκοτ τππᾶ ππδες ἀθγτοσλέθν ΑοἩφο] 
Ἠετ. Ντη γα αΌεχ Ώιοπιεάθς 4η ἆθτ 
τθεἈθεη Θομα]δετ τειπαπαεῦ (98), 
4ἷε Ἠγαπάο Ίαςρ αἱβθο πὶοπῦ απῖογ 
ἀετα Τταρτίεπιεη ἀθς Βο]α]άθα; νΙε]- 
ππεἩχ ρίησ ἄρεν ἆῑθ τες]{α Θομ]έος 
4θτ Έταρτίεπιθη 4εε Βομνγετίες. 

τοη. εὐκύπνλου: τα 4ὔδ. --- τῷ 
τείρετο: 3η ἀΐθθο ὙΠοάρταα[παἈπιθ 
θε (6εἀαπκεης απβ Τ96 5οΏ]1ε[ 56 βἱο] 
κάµνε δὲ χεῖρα αἱ ραταζακῶδομοτ 
Ἐο]σοεραί:. επιεϊπό 196 ἀῑε τοςΏῖο, 

ε1Ἡηπ ἆθῃ 

4εη ρθει {ἤμτεπᾶο Ἠαπά. Ὑσι. Β 
989. 

Τ98. αἷμα, ἀας ο... Β6ΠΏοη ϱε- 
ἰποσκπείο ΕΒ]πέ, ἀἄαε αΏετ είπε ταῖῦ 
ἄθπι Βομηγεί[α εἶσι γενπήκολέ Ἠαῇέο. 
Ώα8 ἄαπσε σιθὈῖ ἴπι ἄεσεηκαίζ απ 
Ὑοτπετρεμεπάεν ἀἷε Ααθζμταησ τοῦ 
ἕλκος ἀναψύχοντα. 

Τ99. ζυγοῦ ἤψατο, 818ο ταῖς ααΓ- 
σε]εσίεπι Ατπιθ 1Π τνοτίαπ]ΙοΏθν 
οίθ]απσ σα Ὠϊοπαθᾶθς, πε]οῃετ π8ΟἩ 
887 απ{ ἀεπι Ἰασετπ Ἴθβπά 1ο] 6ε- 
ἀαολό εοῖα ταα(Β, πιῶἨτεπᾶ ϱ5 Ττθά 
ἨΙθίβ: παρ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν. 

800. οὐ, τεβεσῖν απᾶ οτίποβοπ1ετύ. 
Κτ. Ώι. 51, 1, 8. 

801. τοέ ε.α 16 αῑτ, π]ρρο. 
802. καί ὁ ἵππὰ παπ”, ὅτεπερ 

:βε]Ό86 πεηπ᾽. Απ 4ἴθβεη 31ἱ]σο- 
πιθίπθι Ὑοχάθισαί νου 1θγβίίνου 
Ῥεάειίαπςσ, ἄθπι εἶη Νασμεαίσ 1η 
σ]είοπεπι ῬΙππο επίβρτεσοπετπ εο]]ε, 
ΞοΒΠε[Βέ 4ἱο Ἠθάεπάε ΙεὈμαξό τς 
ὅτε τε εἴπει ψεϊεν Ὑοχάετβαί”, 
4εχ εἴπεπ βρεζίε]Ίεη Εα] ἆετ Ατί 
αἰπ]εῖθεί, απᾶ ἀἱθδετ εταᾶ]6 Εᾶτ ἄεπ 
6εάαηΚκεπ 5ο ἄαξ [Ῥετσεπ1σμίέ, ἆαί[ς 
ἄετ ετείε αΙ]σεπιεῖπο Ύοτάετβαί» ἴτα 
Ναομεαῦ; οὔπσ]]οἩ ππρεγᾶοκβΙομθϊσῦ 
Ῥ]αϊρό: σα Ζ 185. --- οὖκ εἴασκον, 
π]ἸοΏὮῦ οτ]ααρία. Ἠτ. Ὀρτ. 61, 1, 
2. [Ἀπμανρ.] 

808. οὐδέ ααοῖὮ π]ομῖ. -- ἐκ- 
παιφάσσειν σ]ᾶπσοπᾶ Ἠεχτονσι- 
ἱτοείαπ, πηῖῦ Ἰοτίεη απᾶά ΤΠαίζεηπ 
(προκαλίζετο απᾶ ἐνίκα 801), ἴπι 
ερεπβαῦΖ Ζα εἶποτ ταηῖσεπ Ζατῆςκ- 
Ἠα]ίαης (ἔκηλον 806): τα Β 450. --- 
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ὤγγελος ἐς Θήβας πολέας μετὰ Καδμεῖωνας. 
δαίνυσθαί µιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἔκηλον. 806 

αὐτὰρ ὁ θυμὸν ἔχων ὃν καρτερόν, ὣς τὸ πάρος περ. 
κούρους Καδμείων προκαλίξετο, πάντα ὃδ᾽ ἐνίκα 
[ῥηιδίως' τοίη οἳ ἐγὼν ἐπιτάρροθος ᾖα]. 

σοὶ δ᾽ ᾖ τοι μὲν ἐγὼ παρά 9’ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω. 
καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι µάχεσθαι: 810 

ἀλλά σευ ἢ κάµατος πολυᾶιξ γυῖα δέδυκεν. 
ἤ νύ σέπου δέος ἴσχει ἀκήριον' οὐ σύ γ᾿ ἔπειτα 
Τυδέος ἔκγονός ἐσσι δαἴφρονος Οὐἰνεῖδαο." 

τὴν δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς «4ιομήδης' 
γιγνώσκω σε. θεά, Φύγατερ 4ιὸς αἰγιόχοιο" 8156 

τῷ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ) ἐπικεύσω ' ροοφφ 5 Σρὲ ος 0 , 
” , . δη, ” ” 

οὔτε τί µε δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄκνος, 
ἀλλ᾽ ἔτι σέων µέμνημαι ἐφετμέων. ἃς ἐπέτειλας. 

οὔ μ᾿ εἴἶας µακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ µάχεσθαι 
τοῖς ἄλλοις ἀτὰρ εἴ κε 41ιὸς Βυγάτηρ ᾽άφροδίτη 9820 

ἐλθῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήν γ οὐτάμεν ὀξέι χαλκῶ. 

Ζατ ἈῬ8ομο 4 984 Β. -- νόσφιν 
᾽Αχαιῶν, Ὑᾶς 4 988 μοῦνος ἐών. 

804. ἐς ππά μετὰ: σα 4 438. 
806. Ώετ οἆππκο ἆἄθβ Ἠϊεγ Ὦθ- 

Ριηπεπάεπ Νασμβαίζος επ{]ᾶ]{ υγ 
αἀνοετεβῖνε ἀεᾶοτ, Ιπάθπι ἄθγ ἆθπι 
ετεύεη αἱ]ρεπιαῖπεπ ἸΚοηΖθβΒΙΥ6Π 
γοτάετεαίζ (809) Ἠϊαθτ 1Π ἆθπι Ώθβοή- 
ἀετη Εα]] επῦβρτεομεπᾶε ἀεάαπ]κε ρ8- 
ταίακΏβθο] ἆθπι νοταησθεί{θ]]6 ντ, 
4θτ εἰσεπί]Ιοἃ ἆεπ Νασμβαίζ Ῥι]άσςα 
πιΏ[βΐε (806). Ώα]ιοτ 1εἳ δαίνυσθαι 
της Ναολάτασ]ὶς νοταπσθβίθ]]ὁ Ίπα 
(6ερεπβαίᾳ Ζα προκαλίζετο. 

806. Θυμὸν ἔχων ὃν καρτερόν 
ᾱ. 1. νεχπιόρο ἆθ5 1Ἠπι ϱἴσθπεῃ 
Μπίθςε, ἆεπ ϱ6τ ἄα, πο ποπβῦ Ὀ6δ- 
πἁ]λτίθ. 

807. προκαλίζετο κτὲ., πὶα 4 8589. 
808 - «ἆ 990 παπά Ε 838. [Αῃ- 

Ἠδηρ.] η 
809. σοὶ ὃδ᾽ ἠ τοι μτὲ., ἵπι ἄθσει- 

εα57 7α 809 Ε. -- παρά Ὀἱβ φυλώσσω 
τν 901. 

810. προφρονέως νειβίᾶτκ{ κέλομαι 
1 ἀερεηβαῖΣ σα οὖκ εἴασκον 309: 
Υοη ϱ8η7ο Ὀθε]ε, σεταἆ εζα (εγπεῦ- 
ἨςἨ). 

811. σεῦ 186 5ο σεε{θ]]ζ, αἷς νγεππ 

ϱ5 Ζα Ὀοιάεη ἀΠεάθτπ ρο]ῦτίο, νγὔ]- 
τεπᾶά ϐ8 ἆ4οομ ἴπι Ζνηοϊῦθη ἀεάθ 
ἀἆπτοὮἨ σέ τοσο 186. --- πολυᾶιξ: 
Ζι ἁ 106. 

812. οὐ πας Νασλάτασ]ς γογβηρθ- 
βἴ6]]{: πι1ί πιο]λίθη. --- σύ ἀπατο]ι 
γέ Ῥοίοηί: ἆἃ, νπε απ ολ Ἰοῦσί 
761ρεί, πι Βεταρ απ 8118 -- 
ἔπειτα ἀθπιπαςἨ, αι αρ οῬεπ 
(.θβαρίο Ζητοκπγαϊθεπᾶ παπά ἆατατβ 
{ο]σεγπά. 

814 -- /4 916. 
816. γιγνώσκω σε, ὙΝ6 824, γοη 

46χ 1η ἀῑεο ἀθρία]{ οἴπος Βύοτρ]ο]θη 
σεµὔ]]ίεπ (αδ[μ. 

816. προφρογέως Ῥοετοειίν1]]1ᾳ. 
-- οὐδ᾽ ἐπικεύσω, πορα[ῖνει Ῥατα]- 
Ἰο]βπααε, πο Κ 116 απᾶᾷ βοπβί: σα 
ϱ 154. 

ε τὶς ὄπνος Ἱτρεπᾶάγε]ολμο 
Όπ]ταςεί, αἱβ Εοὶσαο ἆοτ Εππιαθύατρ, 
Ἱπ Ῥεζασ απ 811. Ὑσρι. Κ 12. 
Λ 924. 

818. ὣς ἐπέτειλας: Ἐρεχθρθβο σα 
σέων ἐδφετμέων. Ῥαοβ]ΙοἨ νο]. 1998. 

819-851. Τρ]. 190--199. 
821. οὐτάμεν, ποσα απ8 οὔ μ᾿ 

εἴας (819) ει Βοστίβ μ᾿ ἐκέλενες 
τοτβελπγεῦῦ. 
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- - κο αι 9 , 2 ςΝ κο 
τούνεκα νὺν αὐτὸς τ ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους 

᾽4ργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας᾽ 
γιγνώσκω γὰρ 4ρηα µάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.΄ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα 9εά, γλαυκῶπις ᾽ἀδθήνη' 
»Τυδεῖδη «4ιόμηδες, ἐμῶ κεχαρισµένε δυμῶ, 
μήτε σύ γ᾿ ἄρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν᾿ ἄλλον 
ἀθανάτων᾿ πούη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροθός εἰμι. 

. οι 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπ᾽ Ἴρηι πρώτω ἔχε µώνυχας ἵππους, 

τύψον δὲ σχεδίην, μηδ᾽ ἄζεο 9οῦρον 4ρπα, 850 

τοῦτον µαινόµενον, τυκτὸν κακόν. ἀλλοπρόσαλλον. 
ὃς πρώην μὲν ἐμοί τε καὶ Ἡρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύων 
Τρωσὶ µαχήσεσθαι, ἀτὰρ ᾽άργείοισιν ἀρέξειν, 
νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ Λέλασται." 

ὧς φαµένη Σθένελον μὲν ἀφ᾿ ἵππων ὥσε χαμᾶζξε, 886 

χειρὶ πάλιν ἐρύσασ᾽ ' 
ς κ δε. 2 / 2 / 

ο δ΄ ἄρ᾽ ἐαωμαπέῶς ἀπὀρουσεν. 

ἡ δ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ «4ιομήδεα δῖον 
ἐμμεμαυῖα θεά μέγα ὃδ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων 

899. αὐτός τ᾽ ἀναχάζομαι πτὲ.: 
να]. 600 Β. 

828. ἀλήμεναι β16Ἡ ΠΠΒΑΠΙΠΙΘΠ- 
σπάἀάτᾶησεπ, πΙοΏῦ εἴπσε]η ζα 7ε]- 
είτεπει. ΥβΙ. Ζα Τ8.. 

824. μάχην ἀνά ἆατολ ἀῑς 
Βολμ]ασοπῦ Ὠϊπ, ψίο 161. Ν 2Τ0. 
5 1556. 

806 -- 32489. 
821. 4ρηα ποῖῦ ρεἀεμπύετ Επάρ] ρε 

Ἱπ ἄθτ Ἡααρίεᾶρατ. --- τό γε Βεᾷί6- 
ἨἩππσεασσπεαν: 1ἵπ ἆἀϊθβετ Ε6- 
π1θ6Ώππςσ, 46β1α]ΤὮ, πε] 1ο ἀῑτ 
ἀπ (818 Η) Ετνηπίε σεεαρί Ἠαβο: 
τα Θ π. 

829, πρώτῳ, ἆ. 1. νοτ α]]επτ. --- 
ἔχε “Ἠα]ίε’, Ιεηχκα. 

850. σχεδίην “πα]ε”, ἵπ ΝαΠ- 
Καπιρίο, οἵπ βαραίαπανιεχίος Ἐ οπαῖ- 
πάπατα Ίταη Αοοπεαδῖν αἷς Αάγετβίαπι, 
πιθ αὐτοσχεδίην, ἀμφαδίην, ἆντι- 
βίην, ἀπριάτην. -- Βεαε]ίε ἀἷς ἀτοῖ- 
{αοπο ἸΝπεάετπο]απσ ἀθ9 Ἄαπιεης 
Άτες Ίηπ 827. 829. 880, Ἠϊετ αἱς πας]- 
ἀτασκαβγο]]ε Βεζεϊεππαπσ ἆθι Ίπι 
Ἐο]ϊρεπάεη πᾶποτ ολατακ{ετιβΙθγῦθη 
Ῥετεῦπ]ο]κοίῦ, 

881. τοῦτον: 7α Ἴ61. -- τυηγτόν 
ὑπποπ]ροταιῦοί 186 βαχκαββοἩ 
τοῖς κακόν γετραπάεη: θἵπ Υο]]επ- 

ἀείθος Ὁπ]οαι], ἵπ Ῥεζασ ατπῖ αἴε 
Ώταηρεα]ο 495 Ἐτίθσθε. -- ἆλλο- 
πρόσαλλον ἀαι Υοη 6ἴπθτῃ Ζάπ1 Ἀπ- 
ἀενπ βἶοῖἈ πεπἀάεῦ, ἆἄεπ παπκε]- 
τη άσεπ οἆεχ πο ΤΗ 1η 
Ἠιπβ]ο]ί απ 48 ππγεοπβε]πᾶο Κτίεσε- 
σ]ῆο]. γε]. 7 989. Σ 509. 1 59τ. 

882, ἐμοί τε καὶ Ἡρῃ Ιδ νοπ 
στεῦτ᾽ ἀγορεύων ΖΠΡΘΊΠΗΠΙΕΗ αΠᾶτι- 
δἱσ. -- στεῦτο Μίθπο πιαο]ίε, 
8Ι1ΟἩ σερεχἀεῖε: σα Β δ9Τ. Τ' 88. --- 
ὠγορεύων 1ηπ βθἶπεῃ Ἰοτίθη. Ώετ 
σαη76 (εάαπκο (Άππ]οι ᾧ 412 8.) 
160 οἵπο Ῥοεῦϊβομο Μοβνίεταηπς σα 
ἀλλοπρόσαλλον: 7α Τ15. 

898. µαχήσεσθαι ππᾶ ἀρήξειν γοη 
στεῦτο αρηθησίρ: Ζα Β 59τΤ. 

854. τῶν δὲ, 16195, ἄοτ Δολᾶετ. 
896. ὡς φαμένη: Ζα Ε 990. -- 

ἀφ᾽ ἵππων ὥσε ἴτιεὮρ νοπι ἄ69- 
βΒρᾶπΠ. Ἡβ[. σα 249. ΎὙεις. ΑεΠ. 
ΧΠ απο ε 

886. πάλιν ἐρύσασα “Ἱπάθπι Βἱθ 
11π Ζατᾶσ]κ 7ος), π8εὮ ἄετ οὔεπεῃ 
Ἠιηίοετβεϊίε ἀεΒβ Ἰ/ασθπβ. 

857. παραί Τιοκαβῖν ἆ4ες 31615, 
πθῦΏοθπ, απ 46 Β6ιΐο ἀθ5 Ὠιοπιθᾶςς, 
ἀθτ βοποη ἄατατξ εἴαπᾶ: τα Β Τ11. 

858. ἐμμεμανῖα νο]] Καπιρί- 
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βριθοσύνῃ δεινὴν γὰρ ἄγεν Θεόν. ἄνδρα ὃδ᾽ ἄριστον. 
λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς ᾽4θήνη" 840 

αὐτίκ) ἐπ᾽ ἄρηι πρώτω ἔχε μµώνυχας ἵππους. 
ἦ τοι ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριξεν. 
Αἰτωλῶν ὄχ) ἄριστον., Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν΄ 
τὸν μὲν ἄρης ἐνάριζε µιαιφόνος' αὐτὰρ ᾽θήνη 
δῦν᾽ ΄άιδος κυνέην. µή µιν ἴδοι ὄβριμος ἄρης. 846 

ὥς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς ἄρης 4ιομήδεα δῖον, 
ἡ τοι ὁ μὲν 'Περίφαντα πελώριον αὐτόθ) ἔασεν 
χεῖσθαι, ὅθι πρῶτον ατείνων ἐξαίνυτο θυμµόν, 

αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ ἰθὺς 4ιομήδεος ἱπποδάμοιο. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 860 

πρόσθεν ἄρης ὠρέξαθ) ὑπὲρ ζυγὸν ἠνία 9 ἵππων 
ἔγχεῖ χαλκείω, μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι. 
καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα δεά. γλαυκῶπις ᾽4θήνη. 
ὥσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀιχθῆναι. 
δεύτερος αὐθ᾽ ὠρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς 4ιομήδης 806 

ἐγχεῖ χαλκείω' ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς ᾽4θήνη 

Ῥορίοτ: Ζα 142. --- φήγινος, νοη 
ἀεπι Ἠο]σε ἀει Βροϊβθείοεμθ, ἀῑθ ἴπ 
ατιεολεπ]απά Πθοτα]] νι] πας]. 

859. δεινήν παπά ἄριστον αἰπᾶ 
ἀπτοἩ ἀῑε ολΙαεεοπο Ἠ/οτίε(ε]]αηρ 
Ῥεβοπάςτς Ἠετνογρελοῦοπ, ἆπ]εχ 
αποἩ δέ, π]ολί τέ. 

840. Λάώζετο βἴελί βοπεί ἄροτα]] 
πα Γπείεπ Υ ετα{α[5θ. 

841. αὐτίκα αεγηἀε{ίβοµ. Ἐτ. Ρἱ, 
81.9. 

849. Περίφας Ἠοαϊ[βέ απο] εἶπ Ἠε- 
το]ᾶ Ῥ 828. --- ἐξενάριξεν Ἱπιρον{εκϐ, 
πο 844 ἐνάριζξε: πατ Ὀθρβοπᾶ{- 
{αρῖ ἀῑο Ὑ/αβεη αρζαζίεπεν, αἲβ 
Αἴπεπο πηῖῦ Ἠϊοπιοάεβ Ἠεταπ]καπι. 

τΊρεηβ 18ῦ ἆἱθβ ἵπ Ἠοπιετ ἀῑε 
αἶησῖρε Φίθ]]α, πο αἶπ οὐς αε]Όρί 
εἶπεν Ηε]άεπ ετ]εσύ. [Απ]παπς.] 

844. µέν ππᾷ αὐτάρ: τα 4 921. 

8465. δῦν᾽ Ἰάιδος κυνέην ἄϊοε 
ἨΠαάςεςεκαγργρο, αρτίοπνγὔτ]ΙοὮ νοη 
ἄεπι ροεασί, ἆει Εἴτ απᾶετο απ- 
ϱΙἹοπίῦαχ (ἀιδής) νη]τά, νο Ηεειος. 
βο. 227 κεϊτ ᾿άιδος κυνέη νυκτὸς 
ζόφον αἰνὸν ἔχουσα. Ψετρ]εῖο ρα 
166 εδ Νερε]καρρε οετ Ταττ- 

Καρ Ῥρο (Ῥατηπααϐ) ἵπα αἱάθιββοπεη 
Ἐροβ. Ὑοπ ἆεπ Κὔπείθιπ νατᾶς 
4ἷε Ηαάεεκαρρο α]8 οἶπο ῬΗτγρίβομο 
ΜΠ(ζο ἀατροβίθ]]{ς, ἀἱο βἶοιμ οΏεῃ 
ἄθεν ἀεπα Βομοίθε] Ζα οἴπος Ατὸ νου 
γοτψᾶχίβ ρεύοσθπεπι Ἠοτπο αἲ- 
εὐππαρ[ίο, [Αππαηρ.] 

847. αὐτόθι πη]τὰ ἄατομ ἆθπ Εο]- 
σρηᾶσπ Βαΐσ τας ὅθι πᾶποτ οτκ]ᾶτί. 

860. Ὑρ]. σα ΤΙ 15. 
861. πρόσθεν νοτᾳποχ, 7αοχεῖ, 

νγε]οηποπι Ἰοχίο 866 δεύτερος οηί- 
αρτιομέ: σα 1811. 946. --- ὠρέξατο: 
Ζα 4 8901. -- ἵππων ἆθβ Ώϊοπιθάεε: 
Ατθς Κάπιρίίο σα ΈπίΒ, ἄεπη ος πα τίο 
βείπεη Ἰ/ασεπ 968 ἆετ Αρμτος1ζο 
Προτ]αββθη, 

862. [Απμαηρ.] 

868. καί ἴπι 6ησθηπ Απβοβ]α[ς αη 
ὠρέξατο ἔγχει Ῥοεπεϊομπεῦ ἀἱο απ- 
πηἸ{με]ρατο Ε'οἱρο ἄθτ Ζηεἴίθη Ἠαπά- 
Ίπηρ. 

864. ὑπὲκ δίφροιο 7α ἐτώσιον 
ἀιχθῆναι: βἶε σαῦ ἄθπι Ώρθετο ἆθβ 
ΑΤθΒ 6ἴπεη Β{οΙΒ, 8ο ἀαΐβ ος απη/{εΥ 
ἀεπι ἸαρεπβίαΠ] νΙτκαπρβ]οβ 
Ἠοδταιπβ{ατ. [ΓΑπμαπα,] 

. 
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νείατον ἐς κενεῶνα, ὅθι ζωννύσκετο µίτρῃ. 
τῇ ῥά µιν οὗτα τυχῶν., διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν, 
ἐκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις. ὁ ὃδ᾽ ἔβραχε χάλκεος ἄρης, 
ὕσσον τ ἐννεώχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 5860 

ἀνέρες ἐν πολέμω, ἔριδα ξυνάγοντες ἄρηος. 

τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόμος εἶλεν ᾽χαιοίς τε Τρῶάς τε 
δείσαντας τόσον ἔβραχ ἄρης ἄτος πολέμοιο. 

οἵη δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ 
/ Δ΄ δω φ / 2 / 

καύματος ἓξ ἀνέμοιο δυσαεος ὀρνυμένοιο, 966 

τοῖος Τυδεῖδῃ «4ιομήδεϊ χάλκεος ἄρης 
φαίνεθ᾽ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰῶν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 
καρπαλίµως ὃ᾽ ἵκανε θεῶν ἔδος, αἰπὺν Ὄλυμπον, 
πὰρ δὲ «4νὰ Κρονίωνι καθέξετο θυμὸν ἀχεύων, 
δεῖξεν δ᾽ ἄμβροτον αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς. 870 

καί ῥ᾽ ἐλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
»Ζεῦ πάτερ. οὐ νεµεσίζῃ ὁρῶν τάδε ἔργ᾽ ἀίδηλα; 
αἰεύ τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν 
ἀλλήλων ἰότητι, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες. 
σοὶ πάντες µαχόμεσθα᾽ σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην, 

Β6π. Ἐπτείθε Ἠεπιαῦ. -- 4 898Ι. 
ΤΠ 851. µίτρῃ: σα 4 19π, Ὠαῦῖν πε 
ΧΑ ᾖΤπ. σ 67. Απᾶετε µίτρην, π]θ 
Φ 190. 

968. τῇ ἈΑάνετοίαπι: ἀοτῖ. -- 
διά σα ἔδαφεν, πο ὦ 998: νο]. 
Ν 881. Ὠοετ Αοτὶεῦ παοὮ ἆθπι Τπι- 
Ῥετέεκί οὗτα Ῥεπεισμπαί ἄεπ ΑΌ- 
βο]]α[ς. 

860. 861 -- 148. 149. ἐννεώχιλοι 
ἢ δεκώχιλοι: νο]. Τ86. -- ἐπίαχον 
“πα]ατποησατ) τοπ "Ππειάϊρει 
Κτιερεσοςσ]μτεϊ 5θρεπ ἆἱθ Εεϊπάο. 
Ώιο Ἐοτπα 186 ἄετ σποπιῖεοπε Αοτ]εῦ. 

861. άρηος, ᾱ. Ἱ. ἀθ5 Ἠϊσίσει 
Καπαρίθε: τα Β 5861. 

862. ὑπὸ: τα 4 491. 
γ.464---909. Ενορ]ευγ ρα Οἶψ πυρ; 

Ἁϊαφε, Ι91φε, Ηείτιιρ. 
864. Ὑσι. 4 60. ἐν νεφέων ντοη 

ἄεηπ ἽΠο]κοπτ, ἆπτοι ἀαποις, ἄας 
ἄετ 8656 οιπἈἨπίο Ἠλ{πὰά ΖΠΒ8ΠΙΠΙΘΗ 
σοϊτῖερεπ. Ὑσ]. 384. -- ἆήρ ἀῑθ 
Ίωμα Ες, ἀῑε απίθτο Τωα{βομΙο]ζ, 

866. καύµατος ἔξ 1πίο]σε ἆετ 
Βοητπγᾶ]α, Ὀαῖ παπεπάσπι (αψ1ζζος, 
Ζα ἀνέμοιο ὀρνυμένοιο. 

8τὅ 

806. τοῖος, ᾱ. 1. 5ο ἄπηκε]. 
867. ὁμοῦ νεφέεσσιν σα ών. Ατες 

Ἠαξίο αἶοὮ ἵπ οἵηπ ἀππ]κ]αρ ἄενῦ]κε 
σθηΏ]]6 παπά ἔαΐτ 1η ἄἴεεετη αεπτὂ]]κε 
Ζαπι Ἠϊπιπηε] απ. 

868 -- Β 1Τ απᾶ Ε 5671. [Αή- 
Ῥαπς.] 

869. Τσ]. 906. 
8τ0. ἄμβροτον αἷμα, πο 989. 
812. σι. τότ. νεµεσίζη παῖῦ Και- 

βαἱοπι Ῥατθρίρ. Ἐτ. ι. 56, 6, 9. 
Ατος {ΠἨτί ἀ1θβε]ϱο Κ]ασα, π]θ 
Ἠετο Τ6π, ππίοθ 6Γ αποἲ 8τ5 Αἴμεπε 
αἳβ ἄφρων Ῥεσεϊοππεςῦ, Ὑίε Ἠετε 
1ππ πθι. 

879. ῥίγιστα αᾶνετΏία]. --- τετΆηό- 
τες αἴεμο αα]εἰκνίβοῖ πωῖς εἰμέν: 
γρ]. β 61. [Ἀπηπανρ.] 

914. ἀλλήλων ᾱ. 1. ἄλλος ἄλλου, 
τηῖὸ ἑότητι: νβ]. 984 ἄλγε᾽ ἐπ᾽ ἀλλή- 
λοισι τιθέντες. -- χάριν πηϊῦ φέ- 
ροντες, νο 211. 

815. Ίπι Ἱερηπαίει ΑΠεΚύ αρτιηρί 
ΆΑτεβ τοη ἆετ αἱ]σεπείπεηυ Κ]αρο 
88 { τατ ΑπκΙασε ἀ4εΒ Ζεας ἵπ ἀθτι 
γοτµεσεπάεη Ῥεεοπάθτη Εαι]ε ἄρεν. 
--- σοὶ πάντες µαχόμεσθα παλ ἀῑτ 
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οὐλομένην., ᾗ τ᾽ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα µέμηλεν. 
ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι Θεού εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ, 
σοί τ ἐπιπείθονται καὶ δεδµήµεσθα ἕκαστος' 
ταύτην ὃ᾽ οὔτ᾽ ἔπεὶ προτιβάλλεαι οὔτε τι ἔργω, 
ἀλλ᾽ ἀνίεις, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ᾽ ἀίδηλον' 880 

ἡ νῦν Τυδέος υἱόν, ὑπερφίαλον «4ιομήδεα, 

µαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὕτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῶ, 

αλ ο, 2 2.» / 5 " 
αὐταρ ἔπειτ αὐτῶ µοι ἐπέσσυτο δαίµονι ἴσος 

ἀλλά μ᾿ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες' ᾖ τέ κε δηρὸν 886 

αὐτοῦ πήµατ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν, 
ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῇσιν.΄ 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς᾽ 
"μή τί µοι., ἀλλοπρόσαλλε, παρεζόµενος μινύριξε. 
ἔχθιστος δέ µοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν' 890 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε µάχαι τε. 

Ἠβάθτη υῖτ α]16): νρι. 2 829. 
1 95. Ν 118. -- τέκες: τα 4 ὄ1δ. 

816. οὐλομένην: τα ὃ 95. --- 
ἀήσυλα, απβί]]1ᾳ, {τανο]]α[έ, 
ηἩχ Ἠ]6χ, βοπεί αἴσυλα (α Ῥτιναάντα 
ππᾶ ἴσος). [Απλαπρ.] 

8Τ7. γάρ "πὔπα]1ο]), ἆαθ Υοτῖσε 
ετ]Ἀαίειπᾶα, ποῦθῖ Ὑηάχ ἆθπ θτβίθη 
(εἀάαηκειπ πης υᾶλπτοπᾶά απίθγ- 
οχάπεη πιὔτάρη: Ζα 4 166. Βίπη: 
Ῥο]μα]ά ἆαταπ 146 ἀεῑπο Νασλβίο]ί 
Ρερεπ ἀῑε Τοομίετ: νε. Ο 197 
Ῥ]ᾳ 200, 

878. τέ: Ζα Β 196. -- δεδµήµεσθα 
νιῖτ 1πά απετίπαπ, πθ ΙΓ 188. 
Έππ Ἰεσ]ιεε] ἆθν Ῥεγεον ἴπα Ὑδχραπι, 
ναθ Ἠϊοχ ΖΥΡΕΠεη ἐπιπείθονταιωιπά 
δεδµήµεσθα, Ἡ 160, Ρ 2560. νι 216. 
-- ἕκαστος αρροβῖαν. [Απμαπσ.] 
.. 819. ταύτην: σα Τ6ι. -- ἔπεϊ, 
Ῥεταρταηπρεη 18 ἆετ ἆπτοι ἆεῃ 

6ερεπεαίζ τα 877 {. ρε[οτᾶοτίο (ἄ9- 
ἀαπκο., ἀαίς Αἴλοπο σθρεπ Ζοαπβ 
ππΠπςΕΠΟΙΡΕΤΑ Αθ]. 

880. ἀνίεις 18 [βί ἆα σενψᾶἨτεῃ. 
--- ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο ἆἃ ἀπ βε]τοί 
ετΖεισ{ερί, ᾱ. 1. ἆἃ ας ἀεῖπε 
εἴψεπε Τουμίει 18. ΎΡβΙ. 816 ππᾷ 
σα 4 615. 

861. ἤ ϱ1ε ἀῑς:; αἵπ εε]ρείῶπάίσοτ 
Ἠε]αάνεαίς αἱ Απρταξ --- νῦν Ἠαί 

βοἶπο Βεζῖεπαπρ 1η ἆθπι αἰέν 876. 
ο ὑπερφίαλον 1660 αἶπ Απβάτασ]ς 
βεἶποχ Ετριεταηρ. 

882. ἀνέηκεν 1π ΑΠάΘΙΘΠΙ ΒΙΠΠΘ 
αἱ 880 ἀνίεις: τα 228. --- ἐπί παῖῦ 
Ῥετβῦπ]σοπαπι Ώαἰᾶν 1η Γοϊπά]οηοπι 
ΒΙΠΠ6 Ὀθί µαργαίνειν πο βοπβῦ Ὀ6ι 
μάχεσθαι. 

885. 8684 - 4ὔ8. 469. 
880. ᾖ τέ κε: πα Τ 56. 
866. αὐτοῦ: "ἀ4οτῇζ”, ἀπτομ ἐν 

αἰνῇσιν νεκάδεσσιν πᾶποι οτ]κ]ᾶτῦ. 
-- πήματ᾽ ἔπασχον γοη ἆθη Τοάςε- 
απα]εἩ: οὈγοβὶ ετ αἱ οὐ π]ο]μί 
Ἠδδίο βἴετρεπ ΚΟπΠΕΠ, 80 π]παπαῦ 6Υ 
ἀοοα, υπο Ο 111, απ, ἀμ[ ϱχ π]θ 
τοῦ Ἠδίίο Ἰερεπ Ῥ]είροπ Κὔππθῃ. 
Ώαμοι ἆθτ ἀερεηραῖ” ζώς 881. --- 
ἐν αἰνῇσιν νεκ.: νβ]. Π 661. Ο 118. 

887. ζώς Ἰκοησθββῖν. --- ἀμενηνός 
παν Ἠϊθς ἵπ ἆετ Ἠίαν: Κτα/[{]ος, 
ἵπ (ερεηβαί; Ζα 88ἴπογ ροπῦὔἨπη- 
Ἠοπεπ Κταβ ππᾶ Βἰάχκο. Τρ]. στ 
: 651. -- ἔα ιπτβαρτήπρ]ςοὮἨ πας 
Ίαησεπι ᾱ. [Απμαηρ.] 

989---891. ᾖΖιατεκπψεῖριπσ ἆθτ 
ΚΊαρε 872--8ΤΑ, νιοβεαί παῖῦ 891 ἀῑε 
Απμιοτο ααξ 86185 ρερεβρεη ψητά. --- 
ἀλλοπρόσαλλε: τα 881. 

890. ἔχθιστος: Ζα 4 110. 
8691 -- 4 1Τῇ. 
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μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, 
Ἔρης: τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ᾿ ἐπέεσσιν' 
τῷ σ᾿ ὀίω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν. 
ἀλλ᾽ οὐ µάν σ᾿ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα᾽ 896 
2 Δ 7 -: 2 , 2 λ / , ; ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοὶ δέ σε γείνατο µήτηρ. 
εἰ δέτευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ᾽ ἀίδηλος, 

, λ ῃ 5 Φἰ. ῥ 2 Ἴ ές καί κεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων. 
τ ’ Δ ΄ ο / Φ/ 

ὡς φάτο. καὶ Παιήον᾽ ἀνώγειν ἔήσασθαι. 
Ὡς 2 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσεν 
οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο.] [ήκέσατ 

900 

ς ο. ο. ἃα, ν / ΔΝ 2 ἡν / 
ὥς ὃ᾽ ὅτ ὀπὸς γάλα Λευκὸν ἐπειγόμενος συνεπηξεν 

ὑγρὸν ἐόν, µάλα δ᾽ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι, 
ὣς ἄρα καρπαλίµως ἰήσατο 9οῦρον ᾿ἄρηα. 
τὸν ὃ᾽ Ἡβη Λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἔσσεν' 

892. Ώαπαῖῦ πη]τᾶ ἆῑαδ Απόηοςς ααξ 
416 σεσεπ Ζετς ππά Αίπεπε 8Τ6--882 
ετποβεπε Απ]ζ]ασο εἰπσε]εῖἴεῦ: πο 
1ο απᾶᾷ Αἴπεπο εἶπᾶ εοπα]ά απ 
ἄεπι, πας αῑτ νπάετίἉμτον, ἀεῖπο 
Μα ξέου χ]ασο απ. ἀάσχετον, οὖν 
ἐπιεικτόν Εεσεηςαί” 7α 878, υίθ 
8958 τηῖέ Ῥεπας απ 879. --- τοι ἐτααη, 
1986. ᾿μένος Ὀπσοερεᾶπι. 
ὠώσχετον, ἵπ Π 549 ἄσχετον, πἩἨ- 
απ{πα]{δατῃ. οὖκ ἐπιεικτόν, 
φιετ 495, ππρεζγπ]ησ]1ο]. [Αι” 
μαηρς.] 

898. 
Ὑοιραπίαης απι Βομ]π[ 465 «ο- 
ἀαπκεηβ: τα 4 5ρ. -- τὴν μέν: 
ρα 4 3954. Ὀετ σεάαπκα 150 σαηζ 
α]]σεπιείη. 

894. τῷ ἀεε]λα]Ὀ. --- ὁίω 16ῦ ἄθευ- 
αἲ] ἀτεϊοι]ρῖσ πο οι ἵπ θτ Τηεεῖβ 
βἴεΠ{, πείνης τα ἐννεσίῃσιν. 
ται τοι Κε Ὀι 44 8, 1. 

896. ἆλλ᾽ οὐ μὰν ἔτι «μηνα πυ]θ 
Ῥ 41: Ἀππμοη Ὁ, 441. -- σ᾿ ἀνέξο- 
μαι πας 4επι Ῥατασρ: Κτ. Ώι. 66, 
6, 1. 

896. γένος Βοσϊεπαπσκαςοιβαν. 

898, μαί ζα δὴ πάλαι σαχ Ί8ηρθ 
βοποπ) που ]είσόο οταῦ. ᾿ῆσθα 
ἐνέρτερος, αἴαθζμαξίοι ἨΗϊαίας ἵπ ἆθτ 
ἰτουμᾶΙδομεα Οἄβατ ἀ4ε5 ἀτισίεῃ 
Ἐαίςθς. --- ἐνέρτερος, Κοπιρατα[ίν- 
Ῥϊ]άπησ σα ἔνεροι, ἕΚτ. Ώ1. 28, 2, 

Ὥοπηςτε Τ]ᾳ8, 1. 2. 

Ἂρης, ππξ Ναεπάναοκ ἴπι - 

905 

τ, πήῦ Οὐρανιώνων: ἴϊαίεν πηὔθη 
αἱ5 ἀῑο Ὀταπίοπθτη, ππίθτ ἀ4ΕΠΕΠ 
Ἠϊος, αρπεϊοπεπᾶ τοη ἄεπι ἄθτίσεῃ 
ἩΠοπιετῖδεπεη ἀεὈταποι ἀ4εε Ἰλοτζες 
(--- ἅϊε Ηἰπιπι]1δοΏεη), ο Τι- 
ἴαπεη γεγείαπάθη θἶπᾶ αἱς Φῦμπο ἄεβ 
Ὅταποβ, ἆας τον Ζεα8β τεριετοπάθ 
6 6τσεξοΠπ]εο]ῦ, 45 παοἩ Βεΐηπεπα 
Φἰαχπο ἵπ ἆεπ Τατίατοςβ τογβίοίδεη 
φυτά. σι. 6 15. 4Τ9 8. Ο 2956. 
[Απμαπς.] 

899. ἀνώχειν, Ἰπιρεγ[εκδο]ιθι 
Ῥ]πεαπαπαρετ{εκῦ. 

900. 901 Ξ- 401. 403, [Απμαπς.] 
902. ὡς δ᾽ ὅτε: 7α Τ 95. --- ὀπός 

Ἐοαἰσαπ]αῦ. Υσ]. ΡΗΠ. Ν.Η. ΧΣΙΠ 
68: [ο δισιβ Ἰασίεις ασε πιαίιγατι 
λαθεί; ζέαφιιό οοαφιῖῖ πιοᾷο ἴας ουΊι- 
ἐνα]νάέ, -- ἐπειγόμενος εἶ]ῖᾳ, πῖε 
5 519. τὰ) 119. 1 9809. 

908. ὑγρόν, ἴπι αππιΘ]ρατεη 
6ερεπεαία 7α συνέπηξεν: Γ]ῆςοῖς 
πθ ὕδωρ ὃ 458. --- περιερέφεται 
«βειϊαπί 516 (419 ΜΠΟΙ) τ1πρβαπι”, 
πει] ἴπι Κτεῖβο σετΏηγέ πητά,. Ὑπ]. 
ἔξ αππ. ψ 28τ. Όαδ ΕιἉβεῃπθ πι 
Ιαίσϊιπιβ Ὀεπειομπεῦ οἶπο Ῥ]θιρεπάᾶθ 
Ἐσεπβομαίξ. -- κυκόωντι ἄθπι 
τάπτεπάςη, πᾶῶητεπά τααπ γὔητί, 
ἄν. Ῥι. 48, ὅ, 1. Ῥετ Υεχρ]εῖοΠβ- 
ραπκύ 150 ἀῑθ᾽ ομπε]]1σ]κοαΙῦ. 

906. Ἴβη αἲς ΡΙεπενίη ἀεὶ ἄδίΐει: 
Ζα 4 9. -- Λοῦσεν ᾱ. 1. Ώθβοτρίθ 
ᾷαβ Ραά. 

τ 
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πὰρ δὲ «4ιὶ Κρονίωνι καθέξετο κύδεὶ γαίων. 
αἳ δ) αὖτις πρὸς δῶμα «1ιὸς μεγάλοιο νέοντο, 

ρη τ᾽ ᾽άργείη καὶ ᾽ἀλαλκομενηὶς ᾽άθήνη. 
παύσασαι βροτολοιγὸν 4ρην ἀνδροκτασιάων. 

ΙΛΙΑΔΟΣ 7. 

Ἕκτορος καὶ Ανδρομάχης ὁμιλία. 

Τρώων δ᾽ οἰώθη καὶ ᾿ἄχαιῶν φύλοπις αἰνή: 
πολλὰ δ᾽ ἄρ ἔνθα καὶ ἔνθ) ἴθυσε μάχη πεδίοιο, 
ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα. 
μεσσηγὺς Σιµόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων. 

Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος. ἔρκος ᾽Αχαιῶν, δ 
Τρώων ῥῆξε φάλαγγα. φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔθηκεν, 
ἄνδρα βαλών., ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρήκεσσι τέτυχτο. 
υἱὸν Ευσσώρου ᾽κάμαντ᾽. ἠίν τε µέγαν τε. 

906 -- 4 40ὔ. κύδεῖ γαίων νῖθ 
651. 481, βίταἸ] απ (ρταπρεπϐ) 
1π Ἡοντ]ιο]μ]καιί, ἀἱο 6ος ἀπτοἨ 
4ἱο6 Ἠείαῃπσ απὰά ἆπτοει ἀάξ Ῥαά 
νψΊεάοι ετ]απσί Γαῖ: σα 448. [Αή- 
ηαπς. ] 

908 -«- 4 8. 

909. ἀνδροπτασιάων: ναι. ΤΙτ. 
Τ65 1. 849. 

Ζ 

Ώετ Απίαησ ἆθθ ἄθεαπσες Κπᾶρα 
Ἀτ[βετ]]ο] απ 4επ Βοβ]α[ς ἆεΒ γοτ]εγ- 
Ρεπεπάεηπ απ, αΏετ Ὠϊοπιεᾶες δέ 
απΠα]]επά 2ατᾶοκ: ἁἀῑο ἆαππ {ο]- 
σεπάο Βεπάπησ ἆεθ Ἠε]ίος 1π ἀῑο 
Θίαά{6 Ἠαῦ αΏετ ἀῑε Ατιδθ 4θες Ὠ]ο- 
πιρᾷες Ζαχ Ὑοταπββείσαπρ. Ὑοη 
ᾷᾳ απς σε]λῦ ἀῑε Παπά]απσ ἵῃπ ταΠ]- 
Ρετο Ῥοεπεπ Ἀῦετ: ἄἱε ἩΗοαι]σ]κεῖῦ 
4686 αβίγεοΏίς γη]τά απι Βειερίο]θ 
465 Ἰαπ]οςβ τπά Ὠϊοπιεάθ νου 
Απσεηπ ραβ[ε]]6, νι ιἨἈτεπά Ἠε]κίοι 
4εχ Βεριᾶφεπίαηί 4ετ Ηεϊ]Ισ]καΙε ἀ4εν 
Έα 160. ᾖΖα Ῥεϊάεπ Ῥι]άεῦ ἀπ 
Ῥατϊὶς, ἀ4ετ Έπτεν]εν απι (αβίτοςΠΏῦ 

ππὰ αηπ ἆεν Ἐπο, ἆεπ Κοπιαβῦ, 
[Αππαπρ.] 

Υ, ἱ--τι. θἱεγείσιεν Ἱαπιρῇ ἄον 
ΑΕᾶεγ. 

1. οἰώθη Ἱψατὰ νοχ]αββθπ) νοἩ 
ἀ4επ «ἀδίοτα, ἴπ Ζπβαπιπθηβμαπρ 
της ἆοπ Ὀομ]α[βνγοτίθπ ἀθβ νοΥΗΕΓ- 
σελεπάεπ ἄεεβηρες 90Τ---909, [Απ- 
παηρ.] 

9. πολλά νἰο]{ας]. --- ἔνθα καὶ 
ἔνθα Ἠϊη παπά θχ, ἵπ Βθζαρ αιξ 
ἀἱο Ῥεϊάει Ἐ]ήββα, --- πεδίοιο 7α 
ἴθνυσε: 7Ζα Β Τ8ς. 

ὃ. ἀλλήλων Ιβῦ νοη ὑθυνομένων 
αρηάηρίς, γνοσα Ῥαδ]εἷέ: ἀιεΚάπαρέοχ 
Ῥεϊάεχ Ρατίείεη, νε Ν 498. Χτ, Ρι, 
αἲ, 14, 1. 

4. ῥοάων σε]ῦτο νεσεηπ ἀθι Ὑ6ιβ- 
εἄρατ Ῥ]οί5 ᾗα Ἐάνθοιο, νο 6 660. 

ὕ. πρῶτος, πᾶπα]ΙοἩ πας] Ἐπίει- 
ππηπς ἀ4οτ ἀδῑίοτ, --- ἔρχος Αχαιῶν, 
πας ΙΓ 999. 

6. φάλαγγα παχ Ἠΐευ 1πι βΙπσι]α, 
νοηπ ἆ46γ ἆθπι Αἱαβ Ζαπᾶςπεῦ ρεσεή- 
Ἀροατεθεπεπάεπ βοµατ. 

8. ᾽Ακάμαντα: τα ἙἘ 468 απὰ 
Β 544. 

ο 
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τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 
ἐν δὲ µετώπω πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ) ὁὀστέον εἴσω 10 
αἰχμὴ χαλκείη τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 

”4ξυλον ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς 4ιομήδης 
Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐυκτιμένῃ ἐν ᾿4ρίσβη 

ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ ἦν ἀνθρώποισιν' 

πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οὗκία ναίων. 16 
2 / ρ Εά ᾳ. .. » 5 .. ” 

ἀλλά οἱ οὐ τις τῶν γε τὸτ ΊΊρκεσε Λυγρον ολεθρον 

πρόσθεν ὑπαντιάσας., ἀλλ᾽ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα, 
αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὃς ῥα τόθ᾽ ἵππων 
ἔσκεν ὑφηνίοχος' τὼ δ᾽ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην. 

4ρῆσον ὃδ᾽ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξεν΄ 90 
βῆ δὲ μετ 4ἴσηπον καὶ Πήδασον, οὓς ποτε νύμφη 

9 2 / ρ. 3 2 ΄ / 

νηὶς 4βαρβαρεη τὲκ ἀμύμονι Βουκολίωνι. 
, ων] 2 ω , 

Βουκολίων δ΄ ἦν υἷος άγαυον «4αομέδοντος 

πρεσβύτατος γενεῇ. σκότιον δέ ἓ γείνατο µήτηρ᾽ 
ποιµαίνων δ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι µίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, 9ὔ 
ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένή διδυµάονε γείνατο παῖδε. 

9---11 -- { 4ὔ9--461. πρῶτος αἩβ 
ὅ πἹεάετβο]{. 

18. Τευθρανίδην, Ὑὶε αποἩ θἵη 
Ασπᾶετ Ε τοῦ Τεπίῃταβ Ἠαι[ας, --- 
᾽Αρίσβη: Ζα Β 886. [Απ]απο.] 

14. ἀφνειὸς βιότοιο, 7α Ἑ 44, 
λαῦ εἶεὮ ση Καδις απ ἆας Ἠε]αξίναπι 
ΔΏςΘΒΟΒΙΟΒΡΕΗ. 

16. φιλέεσκεν γοη σαρί]]ομει Απ 
ηΒΗΠΗΘ. 

16. ἆλλά οι κτέ. αἵπ Απεάταςκς 
495 Βεάαπετπε: Ζα Ε ὔδ. -- τῶν γε 
ααῖ πάντας Ὀεζῆσ]ϊομ. εν Ὑετε- 
βοἩ]α[β νΠο Β 8Τ85. -- ἤρκεσε Ὦὶβ 
ὕλεθρον -- Υ 289. 

17. πρόσθεν ὑπαντιάσας “ηπβοῇ- 
ἄ4επι εχ το 1Ἠπ 816 εηίσθεσει- 
σεβίαε]]ς Ἠᾶ8 δε”, ἆθεπι Απστεϊίεγ 
εηΐσεσεη σεϊἰτεῦεη πᾶτα: {ᾷγ ππβ 
απ Κοπ]απκαν αἱ Ψοτείε]]απσ Ζα 
Ἀρεχβείσεηπ, πει] ἀῑδ Νοραίοηπ οὐ 
16 αποΏ ἆαπ Τημαιῦ ἀες Ῥατίσιρε 
πθφ]θτῦ. -- ἀπηύρα, πᾶπη]Ιο] «4ιο- 
µήδης, πξ ἀορρε]ζεπι Αοοτιρβαζίν. 
κε Ὀ. αἴ, 18, 8. 

18. Ἐταύθ Ηεπιαῦ, - Ν 88δΙ. 
ΗΠ 219. 

19. ὑφηνίοχος ἀαντ “"απίετ 1Ἠπα 
αὐεπεπάε) Ἰαρεπ]εη]εετ. Ύρι. 
ὑποδμώς ὃ 986. -- τὼ ὃδ᾽ ἄμφω 
πασολάτϊσκ]ϊοιπε απαρλοχίθεἈθ Απέ- 
παἩπιθ ἆε ἄμφω 1Π. -- γαῖζαν 
ἐδύτην, ᾱ. 1. 1Ἀχε Ῥθε]θπ σίπσεη 1Π 
4ἱε6 Ὀπίεγψε]ϊί, πο ω 106. 

20. Εὐρύαλος: τα Β 565. -- Ὀψέλ- 
τιος ΠθΙ[δ6 αποἩ αἶπ Αολμᾶετ 4 909. 

21. Αἴσηπος Ἠαῦ βείπεη Ἀαπιεη 
τοπι {χοίβοπθι Ε]πςθε Α6δθροξ (Β826. 
4 91. Μ 91). -- Πήδασος Ἰ6Ι[δίε βο 
γοηπ ἆετ ἴχοίβοπεπ ΒΡίαᾶύ σ]εῖσμαβ 
Ναπιεπε (96. Υ 92. ᾧ 8Τ). 

99, νηίς παῦ νύμφη ἆῑο 0 αε]]- 
ΏηΥΊηΡΠΕ: 7α Β 865. --- Αβαρβαρέη 
ἆϊο ΩπεΙ]ηγπιρῃε ἆε5 ΤεϊεΒμθ», οιπ- 
{οτη 4δβξεπ ἀῑε βομαίε ες Βακο]ίοτ 
νγειάείεῃ. 

94. σκότιον Αἀ]οκῆν, πο Ῥαι 
γατσ. Αεπ. ΙΧ 646 Πιγίύπι, Ὡ εἶτη- 
Ί1οἳ, ᾱ. 1. απ[βετεΠε]ΙοἩ, απο Ῥ6ῖ 
ἀθπ Βρᾶζετη σκότιοι παϊδες. 

98. ποιµαίνων ἐπ᾽ ὄεσσι, πε 4106: 
2α Β 691. --- µίγη, πᾶπα]Ιο] τα 1Πτ”, 
4ετ ϱπε]]ηγπιρῃθ. -- φιλότητι καὶ 
εὐνῆ, πο 1’ 440. 

πα 
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καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιµα γυῖα 
Μηκιστηιάδης, καὶ ἀπ᾿ ὤμων τεύχε᾽ ἐσύλα. 
᾿στύαλον ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε µενεπτόλεμος Πολυποίτης" 
Πιδύτην δ᾽ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν 80 

ἔγχεῖ χαλκείω, Τεῦκρος ὃδ᾽ ᾿άρετάονα δῖον. 
᾽άντίλοχος ὃδ᾽ "ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῶ 
Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἄγαμέμνων' 
ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐυρρείταο παρ ὄχθας 
Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον ὃ᾽ ἕλε 4ήιτος ἤρως 9ῦ 
φεύγοντ’' Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν. 

᾿4δρηστον ὃ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 
ζωὸν ἕλ᾽᾽ ἵππω γάρ οἳ ἀτυζομένω πεδίοιο 

” 2 [κά 

ὄζω ἔνι βλαφθέντε µυρικίνω, ἀγκύλον ἅρμα 

ἄξαντ᾽ ἐν πρώτω ῥυμῶ αὐτὼ μὲν ἐβήτην 40 

97. μαὶ μέν: ζα 4 969. -- ὑπ- ΠΜελάνθιος, παν Ἠϊθς; βοηπεῦ ϱὐ- 
έλυσε “1δείο απ{ςπ 1π Βοσαρ απἲ  κεοΏεϊπρ ἀἶθθετ ἈΝαππο Άποῦ ἵπ ἆθι 
ἀἱο Ἐπίεο, πο Ο0ὔ81. Φώτο, απει Οἀἆγβερεο. 
ΤΙ 841. -- φαίδιµα, εἴεπεπάθς Βεῖ- 
πΥΟΥ6. -- γυῖα τοη ἆθπ Κπίεθη: 
ἄεππ ϐϱ5 π]χά γυῖα Λλύεσθαι υπὰ 
γούνατα Λλύεσθαι σ]εϊε]πιβ[βῖσ ρο- 
ῬταποἨ{, 

99. Πολυποίτης, Κδπὶσ οι Τ4- 
ρϊίπεη: σα Β τ40. 

90. Ὀδυσεύς: νο]. Ε 519. 669 8. 
--- Περκώσιον: 7α Ῥ 8556, 

81. Τεῦπρος, Ῥομπ ἀθβ Τ6ἱαπιοη, 
Ῥοδροπάςι αἱ ΒοσεηβομΏίσο ὮῬ6- 
γὔηταί: νδ]. Ν 8515 

385. Ἔλατος οαἵπ 1με]ερον. 
94. Σατνιόεις, αἵηπ Ἐ]π[5 1πι (θ- 

Ῥιείο ἆθχ {τοίβεπεπ ΊἸμε]εσεχ, απ ἄθπι 
418 Ἠαπρίείααί Ῥεάαφον Ίασ. --- 
ἐυρρείτης εβεπί]ο) Βυρείαηνιτη. 
-- παρ ὄχγθας ἔποῦραη ἀἆεπι Ὀ{α 
-. πε Ι 1867. 4 48τ. Μ δΙδ. 
Ἐί 445. 2 555. ὦ 55π. [Απημανρ.] 
45, Πήδασος Ἐθβιάεηπα ἀεΒ 116- 
Ἰεσετ]κῦπῖσθ Αί6Β, ἀετ εοῖπε Του]- 
ἔοΥ Ἰποίμοο ἆθπι Ῥτίπππος σαχ Έταια 
σφαῦῬ. Αοπί]]εις 2ετείῦτίο ἀῑε Βίαά(: 
Φ 86Η Υ 95. Εἰι Τε ἃετ ἄλτῖς 
βεῦμερεπεη Ίμε]εσετ {οομέ απίεγ 
Ηεζῖογ. -- Φύλανος, εἴπ Ττοεςγ. Β6δ- 
γὔἨπηζθγ πναχ αἵηπ απάἆθτετ ΡΗΤΙΕΙΟΡ: 
Έ πθδ. ΛΝ 6968. ο 281. -- «Αήιτος, 
Κδπῖσ ἀ4ετ Βδοΐετ: Β 494. 

86. Ἐὐρύπυλος αἶπ {]λαβεα]ίβομον 
Εὔπτες: νρι. Β Τ56. Ε πο, -- 

8τ. Ὠϊθεβει Αἀταείοι νητά πας 
Ἠ]ου εν Νηηῦ: στι ππθετβο]οθϊάθη νοη 
ἀεπι Βομπο ἆθβ Μοτοριβ Β 8850. 4 
999, νοη ἀεπι εχϊρπιίθπ Κδπιρ 1π 
ΒΙκγοπ Β56τ.. ΕΙ. Ε1.9Ι. ᾧ δάπ, 
απά νοη ἆθπι ῶνους Π 694, {Απ.] 

98. ἵππω παῖῦ οἱ 1λπα, ᾱ, 1. βεῖπθ 
Ἐοββθ, --- ἀτυζομένω βοηθα Γ]1ο- 
Ἠεπά: νο]. 41 ἀτυζόμενοι φοβέοντο, 
πα]ῦ πεδίοιο -- Σπ. 

89. βλάπτεσθαι βἴχτβας]λο]η, 
βλαφθέντε 156; Απίθοεάεπς απά Ὁν- 
βαςἩθ νοη ἄξαντε. Ταπηατίεκεησθ- 
βἰτᾶιοὰ απ ἆθπι Βοπαιρ]αῦ; ἆἀθβ 
Κτιεαερ νητὰ ὄψιθτο οτνλης, --- 
ἀγκύλον: Ζα Έ 351. 

40. ἐν πρώτῳ ῥυμῶ ΥΟΤΩΏ 8η 
4εν Γ616Ώβε], νθ Π 91 απὰ Ἱπ 
ἐπ᾽ ἄπρῳω Ἐ Τ99. πέζῃ ἔπι πρώτῃ 
ϱ 919. ΧΝιατ απι νοτάετεη Ἐπάθ 
ζει Ώεοβμβε] ναχεηπ ἆῑο Ῥ{ετᾶρ απ- 
5εεραηηί, πΙοΠπί νο Ῥεῖ ππς σι- 
σ]αΙοὮ απο] απ εἶπο Ί/ασο, ἆῑο Ἠ1ή- 
ίεπ απ΄ ἆεν Ὠεϊο]ιβθ] συ. ΌΏα αἱβο 
ἆϊοε Ῥ{ετὰε Ῥ]οίβ νοτπ απ ἆθτ Ώοἱο]μβε] 
πρ ἀεπι Ἰ/αρον γετρππάεη Ὑαχεη, 
βο Κοππέθπ εἷθ παο]ι ἄθτα ΑΡ Ώγθομοπ, 
ἄεν Ώειεμεε]δρΙίΖε απρεμΙπαετυ σαχ 
Ρίαάἳ ἸαπίεἩ, νιμτεπά ἆθτ Ύγαρεη 
ᾳαχΏοκβμεβ: τα Ἐ Τ8θ. --- αὐτῶ 
β16 βο]9546, ἵπι εσεηβαία σα ἆθπι 
2αχϊοκρε]αβδεπεη Ἠ/ισεῃ. 
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πρὸς πόλιν. ᾗ περ οἳ ἄλλοι ἀτυξόμενοι φοβέοντο. 
αὐτὸς ὃδ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη 
πρηνὴς ἐν κονίῇσιν ἐπὶ στόμα" πὰρ δέ οἳ ἔστη 
᾽Μτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος. 

᾿4δρηστος ὃδ᾽ ἄρ) ἔπειτα λαβὼν ἐλλίσσετο γούνων' 46 
»ζώγρει. ᾿ἀτρέος υἱέ, σὺ ὃδ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα᾽ 
πολλὰ ὃδ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται, 
χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος 
τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείοι ἄποινα, 
εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿4χαιῶν. δ0 

ὧς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν. 
καὶ δή µιν τάχ᾽ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾽ἄχαιῶν 
δώσειν ὦ δεράποντι καταξέµεν' ἀλλ᾽ ᾽άγαμέμνων 
ἀντίος ἦλθε θέων. καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα' 
.ὦ πέπον. ὦ Μενέλαε, τί ᾖ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως δδ 

ἀνδρῶν: ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον 

41. Ὑσι. ὢ 4 ππᾷ ὅδ4. οἳ ἅλλοι 
Ίεπο απάεχη, ἀοτο ἀἱθ6 απάθτη: 
Ζα Β 665. 

425 Ἡ 994. αὐτός, Αἀταβίομ. 
49. ἐπὶ στόµα αα{ ἀ4α5 6ερῖσΏτ, 

πο Π 410. Ὑσ]. ἀ4αξ Ἰαΐζ. ο. 
46. γούνων παλαβώγ, ν]εκ264. ὅτι. 
46 -- 4 181. ἄξια ἀεπ Ἰετό ἀατ 

Έθτεοῃη αα{π]Ιεσεηάθςβ, ἂπσθ- 
πηθεβθηθς. αχ ἀῑο Απθοϊομῷ αά 
Ἰ,εοσε]ά Ῥοαεαπιταίε Ζα ἀετατῶάσετ 
Βοἱνοπηρ:: γρ]. Κ 9τ8. ὦ 80. 

4Ί. ἐν πατρός, πᾶπα]Ιςη δόµω. 
Κν. Ῥι. 48, 8, ὅ. 
48- δ0--. Κ9το- 381. 4139--195. 

[Αππαπς.] 
48 -- φ 10. ἕ 994. 
49. τῶν: αρ]αν. ἀεπεν: ἆα- 

ποπ. ἀπερείσι ἄποινα: τα 4 18. 
60. ζωόν ρτᾶάικαἰῖν τα ἐμέ, να]. 

ϱ 115. ὅλρτ, ποπαῦ σα , νετριπάθῃ 
ἐπὶ νηυσὶν ᾽Αχαιῶν, πποΏία 1Ἠπ Μο- 
πε]αος πὔτάε Ώαρεη {ἴπτεη Ίάβδθη : 
ν6ι. 62. Ώει Ῥειβῦπ]σμε Αεοπθαᾶν 
Ῥ6ί πυθέσθαι, πε Ε, το». 

51. ἔπειθεν Ἠηρεχ!. Ραχα]]ε] ἀθπι 
φώτο. Απάθτο ὄρινεν "'τᾶλμτῖς», 
νο Β 142. [ἂΑδὂπμαπς.] 

65, δή βοποπ. Ἔα τώχ᾽ ἔμελλεν 
τρ]. ει 918. 4 181. Ὢῷ πτὸ. Κτ, Ὀι, 
δδ, 8, δ. 

68. παταξέµεν Ἱππα 1Πη Ἠϊπαῦ - 
σαἑᾶἨτοατ”, π8οἩ ἄετ Μεετεεκῆκφίο 
Ζα (πνῖθ Ε; 26), 180 σεπαϊκο]λίει Αοχὶοῦ. 
Κε ιν ο, ὃν 

54. ὁμοκλήσας: τα Ε 489. 
ὤσ. ὦ ἀορρε]όδ, πνεῖ ει ἵπ αεᾶτ- 

πιΊβοῃετ Ἠαςί (64) Ζαπι Απεάτις]ς 
4ετ Ὠτϊπσ]ομΚεΙῦ εἶπο ἀορρε]ζε Απ- 
τθὰθ βευχαποέ, ψΨ16 Ῥ 958. Κτ. Ρι. 
46, ὃ, ὅ. --- τί ή δὲ Ἱπαταπι ἆοσ] 
ηατ) πῦ νογπεχσεπεπάεπι γοκαΐν, 
ψγοτίη δέ εἴηπε Ἐπππεπάπηπσ ροσεη 
ᾷϊο ἨΓοτίο οὔει Ἡαπά]πηπσαπγεῖες ἆος 
απάθιη αἰπ]ειδεῦ: | 3964. Ο 244. 
Ῥ 1710. π 421. ϱ ὃτὸ. τ σ5ο0θ, τα 4 
355. Κτ. Ῥι. 69, 1Τ, 3. -- οὕτως 
“Βο”, πίθ ἅπ Εμαςβ: να]. ὃ 6459. 

56. ἀνδρῶν εἴατί ἀνέρος 190 αἴπο 
πασμάνταο]κενο]]ο ΑΠ]πεπιεϊππεΙζ, ἄεπα 
επίβρτεσμοπὰ πρὸς Τρώων. -- ἠ 
σοὶ ἄριστα πεποίηται κτὲ. "ϱον][5 
188 ἄῑν βο ἄρεταις τα [{]1ο]αβ 
Ῥετοαιίεῦ ποτάςη (πΙάετ[βαμτεἨ) 9 
εἴηπο Ιτοηῖκεμε Ἐτασε, ἀἱε απξ ἄθπ 
Ἱπ β6ἴποπι Ἠααςο ἆπτεοα Βατ Το- 
σαησθπεη Ετενθ] απ αβίχεολῦ Ἠση- 
νθῖρζ. --- σοέ 150 ἄρετα]] ἂετ Ῥε- 
{οπίο Ὠαΐῖν, Ἠϊεγ απαρ]ἹοτΙβοἩ ἆθπι 
σύ οπθερτεεπεπά νοταπροβία]]6 αχ 
Βοπεϊίοπππηπς ἀ4ετ Ιάεπᾶς ἆετ Ῥει- 
εοη. Κτ, Ώι. 256, 1, δ. [Απμαπρ.] 
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πρὸς Τρώων; τῶν µή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον 
χεῖράς 9) ἡμετέρας. μηδ᾽ ὃν τινα γαστέρι µήτηρ 
κοῦρον ἐόντα φέροι. μηδ᾽ ὃς φύγοι, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 
Ἰλίου ἐξαπολοίατ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι." 60 

ὧς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως, 
αἴσιμα παρειπών᾿ ὁ ὃδ᾽ ἀπὸ ἔθεν ὥσατο χειρὶ 
ἥρω᾽ δρηστον. τὸν δὲ κρείων ᾿4γαμέμνων 
οὗτα κατὰ λαπάρην ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽. άτρεΐδης δὲ 
λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε µείλινον ἔγχος. θὅ 

Νέστωρ δ᾽ ᾽4ργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύὔσας' 
»ὦ φίλοι ἥρωες «4αναοί, δερώποντες 4ρηος, 
μή τις νὺν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθεν 
µιµνέτω, ὥς κεν πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται. 

ἀλλ᾽ ἄνδρας κτείνώµεν' ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἔκήηλοι το 
νεκροὺς ἂμ πεδίον συλήσετε τεθνηῶτας." 

στ. τῶν ΏΠοεπιοπβίτα{1ν. 

ὄ8δ. μηδ᾽ ὄντινα "αποἩἈ π]ολέ 
ποπ ανα”, ποπΙξ 6ἵπθ ἀαάξ µή τις 
ἀθίαι]Πετεπᾶο Βίείρεταης ἵπ ]εἰάεπ- 
βεμα{]ομετ Ἐπτεσίμεῖι οἴησεί[ϊρί 
νητά. 

59. ποῦρον ἐόντα αχ Βοπεῖο]- 
ππηςσ ἆ6β ἀθβολμ]εομί5:α]15Ἀπαραῃ. 
-- φέροι, ἀοτ Ορίαν νο 1999, 
-- μηδ᾽ ὃς φύγοι Ιαειάεπβεπα «μα 
Ἰπεάεται{παμπηθ ἀε5 Ἡαιρίσεάᾶαη- 
Καης απ5 67: πο 15 απ]άσπι. --- ὃς, 
ἀεπιοπβ(αν. ᾖΖα Κτ. Ρι. σο, 9, Τπ. 
--- ἆλλ᾽ ἅμα πάντες 18 ἀε; αἴβί- 
πηα{Ίνο εσοηεαίΣ, ἄθτ βἶεὰ νη]εᾶςαν 
απ ἀ4επ Ἡαπρίβαϊσ µή τις ὑπεκφύγοι 
5τ απβοΠΠΘί8{. [Απ]απσ.] 

60. Ἰλίου 18ῦ νοηπ ἐξ 1ἵπ ἐξαπο- 
λοίατο αρ]μᾶηπρισ. Ὑσ]. ἔ 181 1. -- 
ἀκήδεστοι απΏοαετάΙσί, πο σώ- 
ματ) ἀκηδέα ω 18Τ, ππᾷ ἄφαντοι 
βρατ]ος: Ῥεϊάε Ῥτο]ερΏςοΠ. 

61 -- Η 120. Ν Τ88. παρέπεισεν, 
της ἛῬεσασ απ ἔπειθεν (61), 
Ατητηίο τη. 

69. ὁ δέ, Μεπε]αοςβ, ει ππη ἆθπ 
Αἀταξῖος ἆεπι ΑσαΠΙΘΙΙΠΟΠ ἄρετ]]είς. 
-- ἔδεν (ανβρτΏηρ]ΙοἩ σι έθεν) οἵ- 
ὑποῦοπίθτύ, ἄν. Ὀἱ. 51, 1, δ. 

64. Ὑσ]. Ἐ 441. 51Π. ἀνετρώπετο 
σ16] σατῆς]”, ααέ ἄεπ Ἠήσκει, 
-- Ατρεΐδης, ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΗ., 

66. Λλὰξ Ῥϊδ βὰς: νρι. Ν 618. 
11 508. 

66. ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας οαἶπ 
βἴαρί]εν Ὑοατββομ]α[ς ἆθτ Ἠϊας: 110. 
6 1τ2. { 2866. Ο 546. 454. 486. 
ΠΙ 968. Ρ 185: μακρὸν ὠύσας τηῖ 
νοτλθγσεμεπάθπα ἐπεύξατο Ν 419. 
440. 3 409. 418: τηῖξ ἐκάλει 994. 
Ὀρετ ὠύσας σα, 4 6508. 
6 -- Β110. 01989. 78. ὦ φίλοι 

πτὲ. εἶπο 6Ἡιγεπγο]]ο Απγθᾶρ απ α]]ο 
Κἄπαρίοι, ἆθτ Ταγββο]λ]α[β γοι ἆθῃ 
Ῥοϊάειπ Αἷαβ Θ Τ9. Κ 928. 

68. ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος 819]Ἠ 
απζ Ῥεπίο (4ἱε Ὑγαβεητήρίππσοπ) 
βτὔτζεπάα. Ζα Ετ. ΡΕ. 4π, 28, 4. 
ΦΙΠΗ: Αθ βο]]εη ἆθπ Βί6σ Ῥίβ 4ης 
Ἐπάς νοτίο]ρφεπ, 9Ἠπθ6 βἱ6Ἡ ἆπτοί 
Ῥεπίεπιασπεη αι{ραπα]ίαη. 

69. π]Λεῖστα "ἀπβ πιθῖβ{θ ἵπ 
γετρ]είοἩ Ζα αἱ]επ απάσθτη. 

Τ04. καὶ τὰ: πᾶπι]οἨ ἔναρα απβ 
68. --- συλήσετε: ἆαβ Ἐπίαγαπι πας] 
ἀθπι νοτμετρεποεπάεπ Ιπιρογαίν 16 
Ζαβϊοπετηά: ἀἆθπαβο]ὮἈ αὖΌαθι ποτ- 
ἀ4εί τπτ, Κὔππί 1Ἠτ: τα Η 99. 
Ώ6εῖ πτείνωµεν Ἰαῦ ετ αἶο] βε]θαί 
πηῖρ ΕΙΠΡΕΡΟΠΊΟΒΞΕΠ, αΏθχ ἆαβ Βθιιίε- 
πηβοπεπ Πρετ]ᾶ[α ος πῦ συ]ήσετε 
4επ Μαπποεπ αἱ]εῖῃ. Ὀετρε]ρο Ῥοτ- 
ΒΟΠΘΠΥΓΕΟΠΡεΙ 2 9988’ -- συλάω τηε 
ἀορρε]ζεπι Αοοπβαᾶν, ει Ῥθτεοπ 
ππᾶ ἆἀετ ἈΒασμθ. -- αἂμ πεδίον 
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(4 Δ 2/ , Λ Δ ρα ρ 
ὥς εἰπὼν ὤὥτρυνε μένος καὶ δυμὸν ἑκάστου. 

2, 5 ω 2 / ο 3 » 
ἔνθα κεν αὐτε Ίρωες ἀρηιφίλων υπ΄ ᾿4χαιῶν 

Ἴλιον εἰδανέβησαν ἀναλκείῃσι δαµέντες ΄ 2 
κ μ. 2 / Νο 5 Ν 

εὖ µη ἄρ᾽ 4ὐνεία τε καὶ Έκτορι είπε παραστας τὅ 
ο / 202 οὁὃ 

Πριαμίδης Έλενος. οἰώνοπόλων ΟΥ ἄριστος᾽ 
7. 2 

Αἰνεία τε καὶ Ἔκτορ, ἐπεὶ πόνος Όμμι μάλιστα 22 ν] 
ο 2 ” 

Τρώων καὶ 4υκίων ἐγκέκλιται, οὗνεκ ἄριστοι ρ γ η 
πᾶσαν ἐπ᾽ ἴθδύν ἐστε µάχεσθαί τε φρονέειν τε. 
στῇτ᾽ αὐτοῦ, καὶ Λλαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων 80 
πάντῃ ἐποιχόμενοι, πρὶν αὐτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικών 

/ 
φεύγοντας πεσέειν, δήίοισι δὲ χάρµα γενέσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 
ς - Δ . ’ 2 5 / 
ημεῖς μὲν «4{αναοῖσι µαχησομεθ΄ αυὖθι μενοντὲς. 

καὶ µάλα τειρόμενοί περ᾽ ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει" 8ὔ 
2 2. 3 Ἔλμτορ. ἀτὰρ σὺ πόλινδε µετέρχεο. εὐπὲ δ᾽ ἔπειτα 

4απτοὮ ἀῑο Ἐθοπο Ἠϊπ, ἀθιτεῖ 
αιξ ἀῑΘ πα ἆθπι συλᾶν νετραπἆεπε 
Ῥεψεριῃπςρ. 

Υ, τ9--118. Πεῖεπος ΠΜα]υπιι 
απι «Αἰπεία ιωιᾷ ΠΗελίον: ΠΗε]ίογα 
6σε]ιογδαπι. 

τὸ. νε» Ε.519. 990::956.:981. 
ἔνθα αὖὐτε: Τα Ἐ 1. -- ὑπό, ποῖὶ 
πι Ὑδτρππι αἵηπ Ῥαςβῖνογ Θίηπ υγ 
“σεάτΏηρί’ επί]α]θεη Ἰδῦ: τα ΙΓ 61. 
[Αηµαηρ.] 

Τ4. εἰσανέβησαν» πηῖε Βθσασ απ! 
4ἱ6 Ἡδμετο Ίιασε ἆἀετ Βίααῦ. --- 
ἀναλκείῃσι δαμέντες τοη Εεϊσ]λοαίῦ 
ἄῬρετπιαπηπί: σα ΙΤ 499. Ντ. Ῥι. 
45. 15. 1.2, 

Τ6. Ἓλενος Παζ Ἠϊει πιο Η 44 8. 
εἴπεη επύδοπειάεπάεη ἘΙπβα(5 απ 
4επ Ἐοτῦραπς ἆἀετ Ἠαπά]απρ. -- 
οἰωνοπόλων κτξ., πὶθ 4 ϐ9. 

ττ. Αἰπείας 180 Ἠ]εν ππῖθ Τό πορέπ 
Ἠεκίος ψεπαπηΏξ, ναί] νυᾶ]λτοπά ἆθι 
Αυνγθεεπμεῖς ἆεςθ Ἠε]κζοι ἆἀῑο Τ,εῖ- 
ἴπης ἀεςδ Καπιρίες απ 1Ἠπ ἄρει- 
ρεμίθ. σι. Β 619. --- πόνος ἀῑθ 
Κτιεσεατῃοαῖῦ, 

8. Τρώων καὶ 4υπίων Ρατ τε 
επεγο αΏμᾶησίσ τοπ μάλιστα. 
ντ. Ὀι. 4Τ, Ὁ. --- ἀυκίων, πο ὤ 
19. -- ἐγκέκλιται πας ὕμμι "απἳ 
εποι ρε]ελπό 10, εποὮ οῬ]1ασᾖ. 

τθ. πᾶσαν ἐπ᾽ ἴθύν -- ὃ 454. 
ὑθύς "ἄαπρ’, ὈπίετπθἨπιθη, --- 

μάχεσθαέ τε φρονέειν τε 1πι Κἂπι- 
Ῥΐέετπ απᾶ Βεταίεη: σα 4 958. 

80. στῆτ᾽ αὐτοῦ Ἠα]ζεί Ἠϊεθτ 
ϱὐαπᾶ, Βιεμό πὶομέ ππαϊίοτ σατᾶς]ς. 
Ύσι. ε) 490) 

81. Ἐτείες Ἠεπιεύ. -- Κ 167. 
ΤΠ 496. 5δ8. αὖὐτε 'πιεάετ) Ἱπ 
Τοπο ἆθρ Τοτπατίβ. -- ἐν χερσί 
ἴπη ἆῑρ Ατπιθ’: Ζα 4 441. -- 
γυναιμῶν, πε]ο]ο 258 5οἱΌ56 τοχ ας 
β]κἈϊδομο Του ΚΟΠΙΠΙΘΗ. 

82. φεύγοντας πας] ἆθπι ΒΙηπθ 
απέ λαόν 80 Ὀεποσεπ. --- πεσέειν 
η ἐν χερσέ, ππι Υοη ἆει Εἰαπολί 
εγβομῦρ{ῦ ἀοτὸ ἘΕτπο]απς ζα Ἀπάεη. 
Ὑσ]. Β 115. 4 811. Ο 68. 2588. οὓδ, 
τα Ε 9το. -- δηίοισι: τα Β 544. --- 
χόρμα, εἶπ εσεηβίαπᾶ ἄετ Ετεπᾶς, 
ζατΒτοῦίσαπα, τοη ἆθτ βομαᾶθῃ- 
{γαιάθ, πιο Ι 561. Κ 195. Ρ 656. 
949. 

84. ἡμεῖς μέν ὑπνΙτ) ΑΜάΘΤΗ, 
πγοσα 86 πας ἀτάρ ἀεν 6δσθιθαίσ 
Το]σί. 

85. ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει --τΤδ. 
86. ὠτόρ πας] ἆαπι Ὑοκαδῖν, πα 

499, Χ 381. ὃ 936. -- πόλινδε μετ- 
έρχεο εἶπε ἀορρε]ίο Βεζεϊομπαπα, 
ππα ἆῑδ Ἡιοπίαπσ αππᾶ ἆαάβ ζα οἵ- 
χοΙοποπάο 716] ΖΠ88ΊΙΠΠΙΕΠ ἨΘΙΥΟΙ- 
7πΏθβρεη: Ζα 2 966. --- εὐπέ ἵπ Ἐε- 
Ζαρ απ ἆαβ Εο]σεπάθ, ᾱ. Ἱ. οσἱ6ῦὈ 
Ατίτας, 
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µητέρι σῇ καὶ ἐμῃ' ἡ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς 
νηὸν ᾽άθηναίης γλαυκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ. 
οἴξασα κληϊῖδι θύρας ἱεροῖο δόµοιο, 
πέπλον, ὃ οἳ δοκέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 90 
εἶναι ἐνὶ µεγάρω καί οἳ πολὺ φίλτατος αὐτῇ. 
θεῖναι 4θηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυκόμοιο, 
καί οἳ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῶ 
ἥνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ 
ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα. 9ὅ 
αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς. 
ἄγριον. αἰχμητὴν κρατερόν, µήστωρα φόβοιο, 
ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον ᾽ἄχαιῶν φημὶ γενέσθαι. 
οὐδ᾽ ᾽άχιλῆά ποθ’ ὧδέ γ᾽ ἐδείδιμεν, ὄρχαμον ἀνδρῶν, 
ὄν πέρ φασι θεᾶς ἐξέμμεναι' ἀλλ ὅδε Λίην 100 

87. ξυνάγουσα ᾿ΠΠΒΘΠΙΠΙΘΠ ΓΠΠ- 
χοπ” ἆᾱ. 1. ἆατοειἈ Βεταίππρ νο- 
ϱαπηππε]πά νΡ]. 286 4, ρ]εϊοππειαρ 
πας 4επ {ο]πεπάςῃ Παπάζ]αηρον ϱε- 
ἀαολί, νρ]. 296 μετεσσεύοντο. Απ- 
4ο 2Τ0 ἔρχεο ἀολλίσσασα. ει 
Απζάασα 18 1η βε]ρείιπάίσετ Βεάε 
οἰπροβήλτε, 4ας Ρτάάϊκαί σα ἡ δέ 
16 ἆεγ ἹπρεταβίνΙδομο ΤηβπΙζ]ν 
εἶναι 99. 

88, νηόν Ζα ξυνάγουσα ἀθι Ὦ]ο[αο 
Αοοπβαξιν ἆθβ Ζ1ε]ες, πο Κ 196. 
κτ. Ρι. 46, ὃ. 

89. οἴξασα: ἀῑεβ Καππ βἱθ απο 
ἀπτε] εἶπεο απἆθτο {παη ]88β6Ἠ, νο 
5 298 ἁἆπτοεη ΎΈπθαπο ρεβοΒΙεΏ{. 
γρ]. 2τ0 πό 281 απά σα ἆ 290. 
--- Ἱερὸς δόµος -- νηός. 

95 -- 92185. 9508. δεῖαι Ἰπ ἆοι 
8ΐεη Β6Γ8ΟΠ Ἱπιρετα[ΙνΙκοἩ, νε ᾖ 
448. ο 198. Η Το. --- ἐπὶ γούνασιν 
ζααξ 4ἱε Ἐπιορ) ἆετ απεπάεπ 
Βίαίιπο ἆετ Αίπεπο Ῥο]ας, ο αἱβ 
ρεβο]π]σίος ἨἩἨο]σρι]ά 7α ἀεπκεῃ. 
Ῥετ σδίαπ ϱε]ρεί 5οἱ] ας ἄεπαπά 
απξ ἆεη Βο]μοίβ σε]εσί πγετάθη, ππθ 
Ζα πΙκσοπθπα ἄοἈτααοῃθ, Ἱπάςπι 
4ἱ6 παῖνε Ἐτδπιπϊσ]κεῖε ἆαξ Βεά ἄνί- 
πῖς ΕΠΠ]{, την ἀὐδετρι]ά πιθηβοἩθη- 
5]εἶο]ι Ζα οππαϊοκεη παπά Ζα Ῥπίσεη. 
[Απήανρ.] 

94 -- οτῦ. 909. ἤνις οεαπᾶεπίεν 
Ὀεῖ Ὑευρ. Αεπ. ΙΧ. 627, σ]ἄπζοπάο. 
---ἠκέστας ππροβ{αοο]{ (πεντέω), 

πηφερᾶπάϊσί, ποςἩ π]ολῦ σαχ Ατροῖϊο 
νογψαπάθί απᾶ ἀαάιτοὮ ζαπι Ορίες 
πηζααρ]οὮ οεπιαοἩῦ, -- αἴ κε οἳ 
εἴνα. 

96. ΥρΙ. Ρ 999. 
96 -- 217. αἴ κεν, οἳ οὔνγα, ἀῑθ 

ογκ]ᾶχεπάο Ααθζηταηισ σα ἆθπι 94 
γοτλετσεποεπᾶεη Βαΐπο πηῦ αἴ κετ: 
νρι. Κ 609 8. τ 88. 

9Ἱ -- 918, ἆαι Υετβεομ]αίς ϐ 108. 
Μ 99. Ὁ 16. ᾽αἰχμητὴν κρατερό», 
νο Ι1Τ9. 4 8Τ. --- µήστωρα Ἐτ- 
1θ6ρο6χ: ζα 4 ὃ 

98. γενέσθαι 
810] 6γψ168. 

99, οὐδέ πο απΙάθπι, --- ποτέ ]6- 
π1θ]8, πᾶπα]ίο] 1π ἆετ Ζεἵς, αἱβ ἆῑε 
τους βἱο] αἩβ Ἐ ατού νοι Αοπί]ειις 
1π ἆεπ Μαπετη Ἠϊε]ίεη απᾶ βἱοἩ πατ 
νθχβζοπ]επ παπά οἴπσε]π Ἰεταις- 
παρίοι: Ἐ Τ888. Ι 9698. ΟΤΙ, 
ππὰ ϱἵησθ]ηο σο[α{[εί οἆεν γον{ο]ρί 
ψατάεη: 4 1048, Υ 998. ᾧ 54Η, 
παπά ἄἱε Επτοπῦ νοχ βεἴπεπι Ἰ1θάε- 
εγθομείπεη Ἠεχτθομίε: 2 961 Ε. --- 
ὧδέ γε: σα ΙΤ 449. --- ὄρχαμος ταῖῦ 
ἀνδρῶν παν Ἠϊ6ι γοπι ΑοΠί]]θιβ. 

ἆα[ς ϱτ νατά, 

[Απμαπρ.] 
100. ὃν πέρ φασι ἆθι "ἆοσ]2 

π]θ ΠΙΑ εαρῦ. --- θεῶς 186 νο ἀθτ 
ῬτδροβίὔοἨ 1Π ἐξέμμεναι αὐλᾶπαϊρ: 
τρ]. ν 190, απο Ε, 687. Ύ 106. 506 
ππᾶ πα 4 196. - ἁλιά Ελσ Ίπα 
ἀοσεπεαί» Ζα ἄθτι Ἰπμα]6 ᾷες τοι- - 
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μαίνεται” 

106 

οὔ τίς οἱ δύναται μένος ἰδοφαρίζειν.΄ 
ὥς ἔφαθ), Έκτωρ ὃδ᾽ οὔ τι κασιγνήτω ἀπίθησεν. 

- Ῥενβ ο. 2 ν) ; 5 -- 

αὐτίκα ὃ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζει 
πάλλων ὃδ᾽ ὀξέα δοῦρε κατὰ στρατὸν ὤχετο πάντῃ 
ὀτρύνων µαχέσασθαι. ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 106 
οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾽άχαιῶν' 
2 .- 2 ς ΄ - 8 , 

4ργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρησαν., Λῆξαν δὲ φόνοιο, 

φὰν δέ τιν᾿ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 
Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέμεν᾽ ὡς ἐλέλιχθεν. 
Ἕκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας: 110 
»Τρῶες ὑπέρθυμοι τήλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουρου. 
ἀνέρες ἔστε, φίλοι, µνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 
5 2 Ἂ α] Δ , 2 2 Δ / 

ὄφρ ἄν ἐγὼ βείω προτὶ Ίλιον, ἠδὲ γέρουσιν 

εἴπω βουλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισιν 
δαίµοσιν ἀρήσασθαι. ὑποσχέσθαι δ᾽ ἑκατόμβας." 116 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ᾽ 
ἀμφὶ δέ µιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρµα κελαινόν, 
ἄντυξ ἣ πυµάτη Θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. 

Ἠεισεπεπάεηπ Κοπσθββίντεη Ἠειαῖτ- 
βαΐσθς σα ἆθτα ἀεάαπκεη 98 Ζατῆοζ. 

101. οὔ τίς οἳ, εἶπ Αβγπάείοηυ Ἱπ 
απεκίνο]]ετ Ἠεάε: τα 4 118. ϐε- 
ποηη]ιε]ιε Ταβατὸ Ιβί οὐδέ τίς οἵ, 
- μένος Βεζίεμαπρε - Δοοακα αν, 
πιο ᾧ 411. 

109. ὡς Ῥϊδ οὔ τι, πὶο Β 807. 
Ἠεκίοι {ο]σὺ εο{οτό βείπεπι ἘΒταάετ, 
πγθῖ] ϱς ἵπ Ηείεποβ ἀῑε Επειοβῦ ἄθξ 
Ὄρ]ετα ελτῦ ππὰ ἄεῃ σεσεηπνᾶτίσεη 
Ἠαῦ Εν πεῖεο Ἠδ8]{. 

108-- 106 Ξ- ξ 494---49Τ. 
108. φὰν δὲ πτὲ. Ὀεστᾶπάεῦ ἆάβ 

Ζατβοκνγείοπεπ ἄει Αχρεῖεν. 
μο” ὧς πατᾶςκυγεῖκεπᾶ, τα Ἐ 60, 

εί. ᾱ. 1. εο βο]ηο]] ταπᾶ τααδῖρς, 
ἐάσνο ὧς. --- ἐλέλιχθεν, πᾶπα]]ο]ι 
Τρῶες. 

110 - ϐΘ 1το. Ο 546. ΎΥρ]. σα 
2, 606. 

111 --- Ι 255. 4 564, ἀ4ετ Απίαησ 
Άποη Ῥ 2τ6. Υ 866. 

119-- Θ 114. 4 26π. Ο 491. πδᾶ. 
1 2π0. ΡῬ 186. ἆπε οτδίο ἩΗοπιϊεί]- 
επῖοη 8Ο τα Ε 699. 

119. γέρουσιν ππῦ βουλευτῇσι 
4επ Ὑο]]κεἈ]ίοεείεπ ἆθες Εῆτ- 

βθηταῦθςβ (βουλή γ 121): πα Γ 
149. Ὑοη ἀϊθεεη 190 Εγθι]ο]ι πγεάετ 
1η ἄεπ ἸΜοτίεη ἀες Ἠε]εποβ ποσα 
ἨθγπαοὮ Ῥ6είι ἆει Απαζηταπσ «ῑθ 
Ἠεᾶθ. 
114. εἴπω, τοπ ὄφρ) ἄν αρηᾶπσῖᾳ, 
ΣῬοεξαε]μ]αο) παῦ ἄεπι Γαἰῖν απᾷ Ιπ- 
Ππαν, πε Ο ὅτ. α ὃτ. γ 421. --- 
ἡμετέρης ἀλόχοισιν, να]. 3241 απᾷ 
901. 

116. ἑκατόμβας εἶπο Βίείσοταπς 
ἀετ 98 οιπἈπηίοη Βασοῇα ἄπτο] νετ- 
αἱ]σεπιεϊπετύεη Απδάνποκ: τα ΕΤ. 
Ῥεχς Ῥ]πτα] γοηπ ϊπεπι στὂ[δετετπ 
Ορΐέ6ς απο 4 815. Β 906. 851. 
πμ 6 -- 865. Ῥ 188. 
117. ἀμφὶ δέ αἀτετρῖα]: ααξ 

Ῥειάεηπ βεϊζεη, 4. Ἱ. υπίεα απᾶ 
οὔεἩπ, ἀπτοηῃ σφυρὼ παὶ αὐχένα 
πᾶλος ε]κ]Ηχζ. Ίος 6απ7ζ6 ἀεάαηκε 
γεταπβοπα]1οΏί ἆῑο ΕΠΙ ἄθβ ἄ6Πεπα. 

118. ἄντυξ ἣ πυµώτη '"πε]ε]λες᾽ 
(1,εἆει) α1ς ἄ απ [βεχγβίθτ Βαπαᾶ ἆαεβ 
Φομ]]άθε: ἆάῑβ πας]λσεβείᾳίε ἤ Ἰαῖ 
β1οἩ Ίπα ἄθπας παο]ι ἀθπι Ρτβά. ἄντυξ 
σετιοἈΜεῦ. Έτ. Ώι. 61, 7. ΌὈει ταε- 
{α]]εηο Πδι{, ππε]ο]πετ απι ἄπ[βοτγρίεπ 
Φοπα]άταπᾶα ἨΙπ]εε, παν Ιππεπᾶϊς 
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Γλαῦκος δ᾽., Ἱππολόχοιο πάις, καὶ Τυδέος υἱὸς 
ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε µάχεσθαι. 

6. ΙΔΙΑΔΟΣ 7. 

120 

οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες., 
Δ /{ / Ν .] υ ΄ 

τον πρὀτερος προσεειπε βοην άγαθος {4ιομήδης' 

ωτίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων: 
οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὄπωπα µάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 

Λ νι ος ᾿ - Λ , 5 , 

το πρίν ἆταρ μὲν νυν γε πολυ προβέβηκας απαντων 126 

σῷ Δάρσει, ὃ τ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας, 
δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῶ μένει ἀντιόωσιν. 

/ 2 / 7 2 ” [ή 

εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ οὐρανοτ εἰλήλουθας, 

οὐκ ἂν ἐγώ γε Θεοῖσιν ἐπουρανίοισι µαχοίµην. 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ 4ρύαντος υἷός, κρατερὸς 4υκόοργος., 190 

δὴν ἦν, ὃς ῥα Θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριξεν, 
ο ’ 

ὃς ποτε µαινοµένοιο «4ιωνύσοιο τιθήνας 

πης Ἠμπάρ]εάετ Ἀρεχζορενπ, ἁαπαῦ 
ἀατ Ὠταο]ς παπά ας Απεομ]ασεηπ ἆα5 
πηαηπρεάεοκεπάεη Ῥομι]άες απ ἆθπ 
Ἐϊ[βεπ απᾶ απι Ἀασκεηπ πεηίσοτ 
{Πμ]ραν υνὔτάς. 

Υ. 119-- 296. «ἰαι]ο αιᾷ 1)ἰο- 
πιεῖες ας (αδί[γειιᾷο. 

119. Γλαῦκος: νβ]. Β 8Τ6. 
Ῥαης.] 

1290 -3- 159. Φ 814: ἆετ Βολμ]α[8 
αποἩ Ε 944. ὔθ9. ἐς µέσον 1π ἀῑα 
Μτίίοα, εαΏείαπβανϊοτο. Κτ. Ὀι. 48, 
4, 9. -- ὠμφοτέρων "ὈῬεϊάαγ) 
Ἠεςιε. συνίτην, πᾶπι]οιμ 7α 
Ἰ/ασεηῃ. πθ 252 Ὀοαπγεῖςί. 

191. Ὑρ]. Ζα ΙΤ 16. 
128. τίς δέ που ἆοςσ], οἵπε 19ἩΏ- 

Ἠα[ῦ αἶοα απ[άτάπσεπἆθ Έχασε ἆθι 
γοετπαπάεταπς, 46, νο Ο 941. 5 
987, ἀπτοἈ ἆεπ {ο]σεπάεπ Βαΐζ Ῥθ- 
στὔπάεί νητὰ: Ζα ὅδ. φέριστε 
Ἱπηθῖη Ῥεείετ” αἱ {πεππά]σμο 
Απτεάε: νσ]. Ο 241. Ὁ 98τ. α 406. 
Ζαπαι Θίπη 4ες Έτασε νε]. 146. 

194. οὐ μὲν (55 μὴν) πηῖς τὸ 
πρίν, ἆἄθπι ἀτὰρ μὲν νῦν γε οι- 
γθεροπα]οετί -- ὃ 51 {, ὅπωπα, 
ηᾶτη]οἩ σέ. 

1960. προβέβηκας Ῥ1βῦ νγεΙ{ Υοχ- 
αησεβδοἈτ1τζεπ, αἱ Ὑοτκάπιρέει. 

196. ὁ τ᾽, ᾱ. 1. ὅτι τε ππα1], πΠ1ο- 
Μνιετῦ ἆῑβ ἵπ σῷ θΘάρσει α1πβρε- 
ϱρτοσμεπα Ὀτίε]. 

191 -- ὦ 151. Ώετ ἄεάαηκο ἆθρβ 
Ύειεεβ βἴεμί αἱ ποἰπεπάϊσο Ἐντ- 

[Αῃ- 

ρᾶηζαηπς ἵπ οησαὔεν Υετριπάαηρ ταῖς 
ἀθτα οβερεµεπάεη, Ιπάθπα ἀἱθ Ῥο- 
ἀοπίαπσ νοη ἐμὸν ἔγχος ἁαάπτομ 
οτ]Ἀαθετυ πιά: ἄλππ]μοα 4 ϱ0 
δυστήνων ἆπτοι ἀἱο Βήε]]απρ αππά 
δέ τε ἰατ]ς ἨΘΙνογρεποβρεα (ηπατ 
τοπ Ὀπσ]άσ]κεπεπ), καρααπαντετίθς 
Μαροι]παπα, Ὀπσι] ἤ οἷ11 ο] Ἠοϊίδεπ 
4ἱε Ἐλίοτη, νγαι] 11χο Βῦμπεα ἆατο] 
Ώιοπιεάθβ ἆαπ Το ετ]ειάθη. 

198 199. τὶς θανάτων 
ῬτάικαἼνο ΑΡρροβϊβοηπ σα ἆσθπι Ίπ 
εἰλήλουθας οπίμα]θεπει Βαβ]ε]ίο. 
γΎοἩπ ἆοτ ἆσθπι Ὠϊοπιεάθ Ε 191 4. 
νοτΠοπεπεπ ἄαῦο ἆῑο ἀδίμοτ Ζα 6ἵ- 
καππεπ 166 ηῖαχ πΙολῦ τπθΏχ ἄῑς Ἠεάθ. 

199. ἐγώ ἀπτεἉ γέ Ῥείοπί 1πι (16- 
ρεπεαί” Ζα ἆθπι αππαθίο]ραν ἀαταῖό 
Ζαεαππππεηροείε]]θεπ θΦεοῖσιν: 161 
β6μνγασπεχ Μαπβομ. Ὀρτρεπα σεϊ]ρῖ 
ἆετ Ῥ]ατα] ΔΒεοῖσι, ἀαί ἆετ Βαΐ2 
ωτη θ]]βοπιθῖπθβ Ὀτίαι επ{πᾶ]ς, 

190. οὐδὲ γὰρ οὐδέ 4 επ απο 
π1ολμό, απο] πΙο]{, --- υἱός παῖῖ 
τοτ]κχτίθτα Απ]ααδ: σα ἆ4 4Τ8. 
4υπόοργος, Κῦπὶσ νοπ Τητακίθη, 
ν;ο]]το ἆεπ Ώιοπγβοβάϊεπεί τοη βεἷ- 
ηθπα Παπάς αΏνγγεμτεῃ. 

181. δὴν ἦν: σι 4 416. Ώεχβε]ρε 
(σεάαπκο Ε, 401. 

152. ὃς: ἀἱθβει 2ηεῖζο Πε]αῖνδα 
σ]ερί πας] ἀθεπα ογβίεη πα Ιπιρετ/{θΚκ 6 
αἱ]σοπιεῖηῃ οματα[ετΙβΙιεγεηπᾶεη 191 
ἀ4εωπ Ῥεβοπάετη Έα] ἴπι Αοτῖςῦ, 
µαινομένοιο ἆθβ 8ΟΏ ΥἈΣΠΙΘΏἀΘΠ., 
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σεῦε κατ ἠγάθεον Νυσήιον' αἳ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 
θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν., ὑπ ἀνδροφόνοιο 4υκούργου 
Θεινόμεναι βουπλῆχι. «4ιώνυσος δὲ φοβηθεὶς 
δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπω 

δειδιότα' κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ. 
τῷ μὲν ἔπειτ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, 

μ . / ρα. 92 5 ὸ2. λ 
καί µιν τυφλον ἔθηκε Κρόνου παις' οὐδ΄ ἀρ᾽ ετι δην » : 6 ) 
ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν. 140 

οὐδ)᾽ ἂν ἐγὼ µακάρεσσι Δεοῖς ἐθέλοιμι µάχεσθαι. 
εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, 
ἄσσον ἴθ᾽. ὥς κεν Βᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἴκηαι." 

Ν 2 ας / ’ , -/ 

τὸν δ΄ αὐθ΄ Ιππολόχοιο προσηύδα φαίδιµος υἷος᾽ 

»Τυδεῖδη µεγάθυμε. τί ἦ γενεὴν ἐρεείνεις; 146 

οἵη περ φύλλων γενεή. τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 
φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ 8 

ο 

νλη 

τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη' 

Ἱπ ῬΒοσας απξ ἀἱο Ἰάγπιεπᾶε Γίαι 
ἀον Τιοηπγβοβ{θρίθ. -- τιθήνας ἀῑθ 
Ῥ{]ασατΙπηθη, ΕΥ1εΠθτίπΏθη, 8ρᾶ- 
{ον Βαοοβαπίππεη σεπαπηέ. 

198. κατὰ Νυσήιον Ἱπ ἀετ ΝΥ- 
ϱεασαοσεπᾶ ἨΙπ, αἶπετ τακίβδοπεη 
Ῥοτρβιατ. Ε8 Ιδὺ εἶη βαρείαπ{Ινίετζες 
Νεαίταπη, 

184. χαμαὶ κατέχευαν δολ ἄ{{ε- 
{απ ηεταῦ, Πείδεη ζαχ Ετᾶρ {α]]εῃ. 

196. φοβηθείς ἵπ ἆῑε Ε]αο]ί 
ρε]αρῖ, ερεηία]]5 νου ΤΥΚΟΟΙΡΟΡ. 

196. κατὰ κῦμα 1η ἀῑε ΎΓοσθ 
Ἠ]πα)Ὁ. --- πόλπωΙπ]ημτοι]Μθθετεβ- 
Ῥαςλί, πῖο Σ 998. Τπαῦϊ νγο]ηίε 
Ῥαί 1Ἠταπι Ὑαΐετ: Ζα ἁ 9ὔ8. 

158. τῷ, ἀεπι ΤΚΟΟΤΡΟΒ. --- ῥεῖα 
ζώοντες, ἆἄῑο Ιεῖοπι (πιᾶπε]ος) 1ε- 
Ῥοπάςα, ἴπι εσεπβαίζ σα ἆθπ ὁι- 
ζυροὶ βροτοί. 

199. τυφλός ταν Ἠϊοτ, κδοηςί 
ἀλαός. --- Κρόνου πάις, Ζ6ᾳ5 αἱς ἆθτ 
οΏογείο ἄειτ Θεού. --- δὴν ατερτᾶης- 
Πο] δ,-ήν. . 

141. οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ κτὲ. ποπ ἆθτ 
6εάαπ]α τα 199 σατοκκελμτίο, 18ῦ 
οἵπο Ἐο]σεταης απ5δ ἆεπι εγζᾶλμ]δετ 
Ῥεϊερῖεὶε (τβ]. ιν 2τΊ. ὦ 9568) ἵπ 
νοαικᾶχσίον Ἐοχπι αἴωτῦ "αποἩ 16Ἡ 
πιδολ{ζο π]οΏί Ίαπσο Ίεβεῃ, Ἱγεηπ 
Ίο παρει πσο]]{ε”. 

142. οἳ ἀρούρης κπαρπὸν ἔδουσι, 
οἵπο βἴεμαπάο Βεζεϊοππαησ ἆαντ Μεπ- 
βοπεη του Ίμγεπι ΗἩαπρίπαμταπσβ- 
παϊμθε]: Ν 9822. Φ πθ. 465. 8 999. 
ι 89. 191. η 101: Ἠοταῦ. Οατπι, ΠΠ, 
14, 10. οφιποιύιμε Τεγγαε ΊΙΙΙΕΤΕ 
υεδοῦηιιι. » 

148 --- Ύ 499. ἆσσον ἴθ ὡς ητὲ. 
βαγ]κας{Ι5οἩ σεβδασῦ νο. Β 95ὔδ8δ4 
πηῖῦ οἴπεπι ἶπ8 ε[ὂχ {αεπάεη Απ- 
Κ]αποσ νοη ὥσσον απᾶᾷ Φᾶσσον. --- 
ὀλέθρου πείρατα Ῥολμ]ίπσαπ ἆθς 
Ὕετάετρεπε: τνσΙ. ε 32869. γ ὃδ, 
ππᾶ μοῖρα πέδησε: 4 δ1Π. 

146 -- ὦ 158. γενεὴν ἐρεείνεις, 
σἹε ἸαπΚκος ἀῑο Έτασε 125 απ{{α{ςυ. 
ΒΙηη: Ἐς Παῦ Κείπεη Ἰετὸ πας] 
ἀαπι (εεομ]εομί σα Ίταρεπ: ἄθηππ 
αἲἱο εβομ]εοβίετ Ζεΐσεπ ἀθεηδε]ρεῃ 
ἸΓ6σἩβε] ἄειν επεταίοπεη απᾷ ἀἱε- 
ϱε]οεο Ψοαγσᾶπο]ολμ]κεῖζ. --- Ιατπ]ος 
Κεππζ 4επ Ώιοπιεάςς. 

146. οἵη περ σεταἆθ 5ο Ὑ168. --- 
Ζαπι εάαπκεη νσι. Θίτασ 14, 19, 
[Αημαπρ.] 

141. φύλλα, ἆαδ ἄαπησθ πας ἀαπ 
Τεϊϊοπ τὰ μέν υπᾶ ἄλλα δέ ἵῃπ 
ο]εἴοπεπα Καβτβ. 

148. ἔαρος Ὀὶβ ὥρη, ραταἴα]ΙδοἩ 
εἰαὐῦ 'Ὕναπη ἀῑε ΕγΠ]ΗησασεΙζ Ἠεταή- 
Κοπιπαῦ’, νο]. 1 199. 
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ὥς ἀνδρῶν γενεή ἡ μὲν φύει, η δ ἀπολήγει. 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήµεναι, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς. 150 

ἡμετέρην γενεήν' πολλοὶ δέ µιν ἄνδρες ἴσασιν᾿ 
ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῶ ᾿ἄργεος ἱπποβότοιο, 
ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 
Σίσυφος 4ἰολίδης' ὁ δ᾽ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ᾽ υἱόν, 
αὐτὰρ Γλαῦκος ἔτικτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην. 
τῷ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν 
ὤπασαν αὐτάρ οἳ Προῖτος κακὰ µήσατο θυμῶ., 
ὕς ῥ᾽ ἐκ δήµου ἔλασσεν. ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἠεν, 
᾽άργείων' Ζεὺς γάρ οἳ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσεν. 
τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο., δἳ᾽ 
κρυπταδήῃ φιλότητι μιγήµεναι' 

149. «φύει Ἠῑει ἹΠπίταηεϊαν: 
ϱρτῖα[βί εΠΙΡΟΣ. 

150 -- Ύ 919. ὦ 487. καὶ ταῦτα 
σας] ἀ1ἱ6εβ), ποπαςα ἆπ {τασίθεῦ. 
Ώεν γοτάετραίζ εἰ δ᾽ ἐθέλεις ὑ]οῖνέ 
{οχπιθ]] ομπο Νασπβαίασ, Ἱπάθπι ΠΟ] 
ἀθτα 1ο απβολ]δ[βεπάεν Εἰπα]βδαίζ 
ππά ἆθπι ρατεπ{ίμεΙεσπεη πολλοὶ --- 
ἴσασιν βο{ζοτό ομπε πθΙίετο Απκζμ- 
ἀϊσαπρ (89ο γε Ιτπα πι) τηῖξ 169 4ῑθ 
Ῥασμο βε]ρεύ Τοἱςί. [Απλα] 

161. ἡμετέρην παο]ι ἆθτ Ἀ]]σοετηεῖ- 
ηΕἨΠ Απεζητανς 146---149 Ῥεϊοηῦ. 

150. ἔστι, ορίεο]ιου Απίαης: να]. 
} 298. -- ᾿Ἐφύρη ἀατ ἄ]ιορβίε Ναπηο 
γοπ ΚοτΙπίῃ. ἨὨϊθβεη ΊΝΒΠΙΕΠ ῥθε- 
Ῥγαπολεη ἀἱε Ἡοπιοτίεοπει Ἠε]άεη, 
πιᾶμτεπᾶά ἆετ ἨὨιοπίετ 1Ππ οθἴσεπει 
ῬετεοἨ «Κόρινθος σασί: Ζζα Β σὅτθ, 
-- μυχῶ ἄργεος "πι Ιππεχπ) 468 
Ῥε]οροππθθ, πᾶπι]οῖι απι Ἰονϊπθμ]- 
βοπεπ Μεετριβεη, ν1θ 68 Υ 208 τοπ 
4ετ απάθγη Βαίΐα, ΥΟΠΙ ΙΠΠΘΥΡἴίΘΠ 
Τει]ο ες ατσο!κεπεπ Ῥιεεηβ σε- 
ασύ 1ὔ. 

168. ὅ {ᾶχ ὃς. ἅτ. Ῥι. 15. 1, 9. 
164. «Σίσυφος εραπα]ερΏβοα: Ζα 

Ῥ 618. 
106. ἔτιχτεν, πϊοπῖ τίχτεν, πει] 

46: Ζπεϊίο Επί ἆεπ Γακύγ]ο νοτ- 
216Ἠ0, νεπη ἴπι ἀτίζίεη ἀἱο ἐτουμἉ]- 
ϱομο Ὀᾶρας {ο]σέ. --- Βελλεροφόντης, 
εἰσειπζ]οἩ Ἱππόνοος βεπαπηζ, Ἠαῦ 
πας ἆετ Ῥασο ΘἴπΘΠ Ἐϊτείου Ίπ 
ΚοππίἩ, Ναπιθης Ῥέλλερος, σεῖϊδίεῦ 

” 

ἄντειαν 
2 .] . 3” 

άλλα τον οὗ τι 

100 

απᾶ 1ςῦ Ζα ἆθπι Πτγπμῖεοπεν Κδπῖς 
Ῥτῦίος σοβοµεπ, πα ΒΙΟΗ γοηπ 4εχ 
Ῥ]αἱκομα]ά τοϊπῖσεη Ζα Ἰάββ6ὴ. [Απ- 
παπρ.] 

156---159 πητά ἀας Βομίο]βα] ἆθβ 
Ῥε]]ετορ]οπίθς σαπᾶσμας Ἱπ 4εΠ 
Ἠαιρίσᾶῆρει Ζ1βαΙΗΙΠΕηΡΘΙα/56, 160 
{ο]αύ ἀ4ππα πας ἀοπιβε]ρεπ ΕΙπραπς 
τῷ δέ, ο 1ὔ6, ἀῑε ϱεπαπετθ Απβ- 
{άμταπς. Ὑβ]. «ο 985τ--- 509. 

167. κακὰ µήσατο, ηβπη]ῖο Ἱπ- 
{ο]σο 4ετ Υετ]ευππάαπρ 164 Ε. 

108. ἐκ δήµου ἔλασσεν, Ἰπάθπα εν 
1Ἠπ πΟἩ υγ κίονα βαπά{ο: 168. --- 
ἐπεὶ Ὀῖς ἠεν: πας Ἠϊαι ππὰ Η 1056 
{ομ15 ἵπ οι εἴαρί]επ Ῥοτπιθὶ ἆαβ 
ᾖ πας] ἐπεί. Ὑβι. ι 916. Ὠϊ 
Ὑλοτίο Ῥορτήπάεη, Ὑγαταπα Ῥε]]ετο- 
Ῥλοπίθ ἆαεπι Ῥτδίον ϱΡεΠοτοπεἩ 
πα/{β{θ. 

109, Αργείων τα δήµου 6ἵη ηβς]- 
άσ]ιομεν Ζαεαΐ., απ. ἀεπ Αιπί- 
επἰ]ια](βοτο ἆ4ε5 Βοε]]ετορποπίθς 1π - 
ΑιβοΠ5 παο]άχϊε]κοα  Ίεσνοιπα- 
πεβεῃ. --- οἵ (Ξ- σι-οἳ) ὑπὸ σκήπτρῳ 
ἐδάμασσεν, Ο)]εκὲ Βοε]]οχορ]ιοπῇῦθβ, 
πο] ἀΐθφος αἷς Βομα{σβο]ιοπάοχ γοά 
11 αρηᾶησῖσ πα. 

160. τῷ, πᾶπη]]οἩ Ῥελλεροφόντῃ, 
πα]ὂ μιγήμεναι σα νετρΙπᾶεῃ. --- 
ἐπεμήνατο Αοτϊε: {α[5{ο Ἰοαξί]- 
δες Υο6τ]αηπρςεηὮ, πηῦ ἆθεπι ΠπβηΙ- 
Ὠν. Κιτ. Ῥι, 56, 8, 15. --- δῖα: σα 
1: ὅ5ρ. 
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πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα, δαῖφρονα Βελλεροφόντην. 
ἡ δὲ ψευσαµένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα᾽ 
ἱτεθναίης, ὦ Προῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην, 
ὃς μ᾿ ἔθελεν φιλότητι µιγήµεναι οὐκ ἐθελούσῃ.᾽ 165 
ὥς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος Λάβεν, οἷον ἄκουσεν. 
κτεῖναι μέν ῥ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῶ, 
πέµπε δέ µιν 4υκίηνδε, πόρεν δ᾽ ὅ γε σήματα λυγρά. 
γράψας ἐν πίνακι πτυκτῶ θυμοφθόρα πολλά, 
δεῖξαι δ᾽ ἠνώγει ὦ πενθερῶ., ὄφρ' ἀπόλοιτο" 1τ0 

αὐτὰρ ὁ βῆ 4υκίηνδε θεῶν ὑπ ἀμύμονι πομπῇ. 
ἆλλ᾽ ὅτε δὴ 4{υκίην ἵξε Ἀώνθον τε ῥέοντα. 
προφρονέως µιν τῖεν ἄναξ 4υκίης εὐρείης' 
ἐννημαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν' 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 1τ οι 
καὶ τότε µιν ἐρέεινε καὶ ἤτεε σῆμα ἰδέσθαι, 
ὅττι ῥά οἳ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο. 

162. ἀγαθὰ φρονέοντα ἄεπ σαῖ 
66βΙπηΏ{εη. 

165. ψευσαµένη πβοηάςπι βἷθ 
εἴπε ἸἨῆσθ ΘΥΒΟΠΠΕΘΗ. 

164. τεθγαίης ἆαπ πιῦρεβί ᾳεβ 
Τοὰάςβ 5εἶπ -- οετ: ἆ. 1. 1ολ 
ππα(ς ἄῑν ἄειπ Τοὰ νγᾶπδοπεη, πγθηη 
απ πΙομῦ, Ὑπι. τθ» ππά σα Τ 109, 
-- πάκτανε εἴα[ῦ κάτµητανε, Ψὶθ 4 
το». ϱ 89. 

166. μ᾿ {τν µοί. Κτ. Ῥἱ. 13, 4, 
6. -- ἔθείεν πας οὖκ ἐθελούσῃ: 
να]. ε 155. 

106. οἷον ἄκουσε, εἰσεπῖ]ιοὮ εἵη 
ἱπάϊτο]εέον Απδγιξ: σα Β 920, 1π Ῥε- 
βτὔϊπάεπάσεπι ΒΙΠηΘ: πα οἩ ἀθεπα, 
νγβι. 

167. ἀλεείνω πιῖξ ἆθτι [ηπβηϊΙαν 
πιε Ν 3566. ᾖΖα Κτ. Ῥι. 66, 8, 17. 
. σεβάσσατο. Ῥῖς θυμῶ, ᾱ-. 1. ἀᾳς 
γετῦοῦ μπι βεῖπ ςοπ]ςκον, νθ 411. 

168. ὅ γε ΠεὈυ ἀῑε 1ο εξ ἄο5 
Βυβ]ε]ε{ παο]άτοκΗοἩ Ἠθχνος, γηῖτ: 
Ἀθευ Ζαβ]ε1ο] σαῦ ες 1Ἠπι ταῖβ, --- 
σήµατα Λυγρώ νετάετρ]οπε Ζε- 
οπ ση, Ώπποπ: εἶη ἆπγΙβεηθη Αρεεπάςθτ 
παπά ἘπιρΕάπρου γεταυτεὰείες /αἩτ- 
Ζ616Πεπ., εἶπο Ατῦ ἵθβδετα Πορβρίία]ς, 
γαι. 116. 118. 

169. γράψας ηδη επῃ ες οἵη- 
σοτ]τσί Ἠαΐῖθ. -- ἐν πίναι 
πτυκτῷ Ἱπ εἶπος ρε[α]{είεπ 

Φοπτειρία [6]: ναί πας Ὑας]ς 
ἈὈεχποφεπο ἩΗο]σρταίοπεηπ, ἀῑο τζ- 
βαπηπιθησε{α]δεί οἆετ ᾳοδοἹ]οεεοι 
πγαχάςη, ἀαπιῖξ ἄν Τπῃα]{ ἆθπι [Ἴρευ- 
Ῥήησον απρεκαηππό μερα. -- Θυ- 
µοφθόρα πολλά Ἱεροππετβίῦτει- 
4εβ), ζοάυτιησεπᾶςβΙηΜοαπσε; 
οἶπο  Ατά επεϊπιβομτής, ἀἱε ας 
Ὀτιαρβρτιεί 4επ Τοὰ ἆαρβ ὕ που Ῥνίπσους 
πατρεϊ[άἨτεη βο]166. [Απμαπσ.] 

1τ0. ἠνώγειν 190 ἁτιιθε ΡΘτβοπ. 
Κτ, Ρἱ, 51, 1 9. 

171. ἀμύμονι απο ε]λαξξ, ἆ, 1. 
51οπεχ: ἆαταιξ Ῥεταπό Ῥεεοπάςεγβ 
46ι ἄεσεηβαίᾳ 7ζα ὄφρ) ὠπόλοιτο 110. 

1π29. Ἐάνθον: τα Β 8τή. 

114. ἐννῆμαρ ταῖῦ παςη{ο]σεπάθπι 
δεκώτη Γοτπιθ]]αβθ. Ἐτευ, πασπάεπι 
πιδα δἶποι ἀα5ἱ ᾖπθυπά]ίομ βπσε- 
ΏΟΙΩΙΠΕΠ απά εἶπε Ζαἵς Ίαησ Ὀδυγγτ- 
ἰεῦ Ἠαΐίο, πιτὰε ϱ6Υ πΠ8εΗ 56ἴπθπα 
Αι[ίασο σείτασί. Ἠϊει γγατᾶς 1Ἠπι 
Ζα Ἐμτεη αἱ]ε Τασο αἶτπ ρτο[5ες (ααεί- 
18Η] σεπα]θεη, σγεῖ] 6 νοπι Βο]γγίθ- 
56Υ5οἩπε ἆθεβ Κὔπῖσς Κοπιπιῦ. 

116. σῆμα ἰδέσθαι: Βε]]ετορποι- 
ἴ65 Ἠαδζε αἱ5ο Ῥ6ἳ ἄει Βεαπίποτίαπο 
4ει Έπβσεηπ παει εεἶπετ Ἠοτκιαπέ 
γοη ἆἄεπι σῆμα 86ΠοΠ ϱθβρτοςµεῃ. 

1ΤΤ. ὅττι ῥά οἳ Ὑετεαπίαπρ πγίθ 
Ν 615. νε 401. Ρ508. Χ2095. ἕ ὅλπ. 
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αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ. 
πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσεν 

/ ς Ἂν ο" 9 -- / 9 7) νΑ ’ 

πεφνέμεν. Ἠ δ΄ ἂρ᾽ ἔην θεῖον γένος, οὐδ' ἀνθρώπων, 180 

πρόσθε Λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων. µέσση δὲ χίµαιρα. 
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. 

η) ν λ / ” ΄ / καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε. θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 
δεύτερον αὖὐ Σολύμοισι μαχήσατο κυδαλίµοισι»᾿ 
παρτίστην δὴ τήν γε µάχήν φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. 

τὸ Ἔριτον αὐ κατέκεφνεν αμαζόναρ ἀντιανείραρ. 

τῷ ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένω πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινεν' 
΄ ’ 2 , ν Φ, ἰᾷ 

πρίνας ἐκ 4υκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους 
στ / Ἂ ᾽ 2 ” ΄ ΄ ’ - 

εἶσε Λλόχον᾽ τοὶ ὃ οὗ τι πάᾶλιν οἰκόνδε νέοντο 

πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. 190 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίγνωσκε Θεοῦ γόνον ἠὺν ἐόντα. 
αὐτοῦ µιν κατέρυκε. δίδου ὃδ᾽ ὅ γε θυγατέρα ἤν. 
δῶκε δέ οἳ τιμῆς βασιληίδος ἥμισυ πάσης 
καὶ μέν οὗ 4ύκιοι τέμενος τάµον ἔξοχον ἄλλων, 

φ 41ὔ. -- φέροιτο Μοαάϊαπι: “πιλί 
516” Ὀτᾶςσλία. 

118. παρεδέξατο: 4ἱε Κοαπηϊπϊς- 
π8ητηςθ ἆθ6ς8 ΤΙημα]ίς αεῦ αἱ αο]οδί- 
γαχείάπά μον ἤρεγσαπσεῃ. 

119. ἀμαιμακέτην ἀϊε πι Βτεπάςα, 
{ἴοῦεπάς. 

1860. γένος Βρτὸ[β]]πα, πο Ι 
ὄ88. Τ' 194. ὃ 68. π 401. --- οὐδ᾽ 
ἀνθρώπων, ναι] ἆαδ νοτπετσεπεηᾶθ 
θεἴον --- θεῶν: Ζα 1 654, Ζαχ Βασ0Πθ 
μ 118. 

161. χίµαιρα Ἠϊεν αἱ Αρρε]]α[ῖ- 
γατα. Ώεπ Ύοτ ἤροτβείσο ]ωποτοῦ. 
Ύ. 905 Ἱαπίε 10, Ῥοδίγέπια ἀγασο, 
πιεαία ρδα ε]ίπιαε}α”. 

189. δεινόν Αἰπιοαῦ σα μένος: 
νο]. Ρ 6656. Φ 1Ττ. -- ἀποπνείουσα 
186 απ{ ἡ δέ (180) Ζα Ῥοβίεποῃ. 

1889. θεῶν Ὀ18 πιθήσας, νε 4 898, 
Ἠ]οτ Απβάταο]κς ἆεν ΖανεναῖςἩζ. 

184. Σολύμοισι, αἵπ 1π Ύ ογά6ταξῖθιι 
πομη]ιαβ σεάασμίες Το]. 

186. καρτίστην 5ἴελί Ῥτήά καν 
Ζα τήν γε µάχην απᾶ εππᾶ]6 ἆας 
Ὀτίαι! ἀατᾶρετ, τα Ἐ 696. 7 926: 
τὶς βοπάθτη Ὀτξοί] απᾶ. Ταίκαςμο: 
4ϊθεετ Κατιρῇ ϱοῖὶ ἄςθτ ϱαἰἈτκ- 
ϱἴθ Ρ6ΕΠΕΒΕΏ, ἵη ἀ4επ ετ σθ- 

ραηςσοη. Ὑρ]. ἩΗ 156. 1 451. µ 
208. Λ 909. 

186. Αμαξόνας: 2α ΙΓ 199. 
187. τῷ, ἆθπι Βθ]]ετορ]οπίθς. --- 

πυπινὸν δόλον Κίαρεηπ Απβολ]ας. 
--- ὕφαινεν, ἄει Κῦπὶρ νοη ἸγΚίεη: 
Βα]εἰκὔβνγοσβεε]. 

188. πρίνας, εκρ]ηκαΏἸγθβ Αβγηᾶς- 
ἴοη. --- εὐρείης, νε 910. 

191. γίγνωσκε Ἱπιρετίεκέ: πας] 
απ πας, Ῥαι ]εάςεγ πθιθπ Ηοθ]άειπ- 
παῦ, οτκαπη{θ, πας ἀ4θοπι Ῥατίί- 
11ρ. ντ. Ώι. 66, Ἡ, 9. --- Δεοῦ γόνον 
ἠύν, γναῖ] οὔεπβαν πηΐεγ ἆθπα βομπίσα 
ἄετ αὔθίεν εἰοπεπᾶ, πῖολῦ εἶπ ϱο]ι]ἆ- 
Ῥε]αάεπος Μαηβοπεπ]ϊπᾶ. 

193. δίδου, Ἡπροτίε]άό: Ῥοῦ απ 
σαχ ἄθπιαἈ]1π. ---ὅ 1ε: σα 168. 

195. τιμῆς β. ἤμισυ πάσης: ϱἳ 
τοι]ίθ αἱ5ο πας ΊἨπι ἀἱθ Ἠειτεεπα{ῦ 
ἄδρεν ἆῑο Ἰὄ]κατ, ἀ4ῑοε Απερτᾶσμο αι ξ 
6π6εοπεπ]κθ απᾷ Ῥδβοπᾶετο Έλτεή- 
σαῦεπ, ππὰ ἆεπ ἄεπαίβ απ ἆεπ ΜαΠ]- 
Ζ6ἴίθη. 

194. οἱ --- οἳ: ἴἨπι. τέμενος Ετοη- 
σαΐ, ρεμῦτίο σα ἀ4επ γοτεσμίεηι 
ἆεχ Κδηϊσο. Ὑρι. 1 518. Μ 515. } 
184. 991. ζ 998. --τώµον β{εςκίθη 
οἩ, πο Ύ 184. --- ἔξοχον ἄλλων, 
απ πῦΙο ππᾶ έο, 

δ4 
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καλόν, φυταλιῆς καὶ ἀρούρης., ὄφρα νέµοιτο. 

11 

1956 

ἡ δ᾽ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντη, 

Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ 4{αοδάμειαν᾿ 
4αοδαμείῃ μὲν παρελέξατο µητίετα Ζεύς, 

ἡ ὃδ᾽ ἔτεκ) ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν. 
2 ω . ω ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν. 200 

5 ς ’ 5’ ο 

ἦ τοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ ᾽άλήιον οἷος ἆλᾶτο 
τι Δ / , 2 , 2 β 
ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων, 
Ἴσανδρον δέ οἳ υἱὸν 4ρης ἆτος πολέμοιο 
μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίµοισιν. 

τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος ἄρτεμις ἔχτα. 2056 

Ἱππόλοχος ὃ᾽ ἔμ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημὶ γενέσθαι: 
πέµπε δέ μ᾿ ἐς Τροίην., καί µοι µάλα πόὀλλ᾽ ἐπέτελλεν 
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, 
μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν., οἳ μέγ᾽ ἄριστοι 
2 λα , ἔν τ ᾿Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν 4{υκύῃ εὐρείῃ. 310 

ταύτης τοι γενεῆς τὲ καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι." 
ὡς φάτο., γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς {4ιομήδης. 

ἔγχος μὲν κατέπήξεν ἐνὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 

196 -- Ύ 186. Μ 914. φυταλιῆς 
παὶ ἀρούρης ἄεπ. αρροβΙθῖνί 7α 
τέµενος, Ὢεθ Ι ὅτο: "Ῥεβύεπεπά ἴη 
ατίεπρί]απζαπς απᾶ βΒδααί- 
{6]4). Εν. Ώι. Απ, 8, 1. --- νέµοιτο 
Ῥεππαίσε, θεβαταθ. [Απμαπσ.] 

198. Ζαπι Αργπαεῖοη τρ]. Ε’ 210 {. 
ὃ 282. η 651. ἔ 991 ο 248. 

900. ἆλλ ὅτε δή Καμτί ἵπ ἄῑεδεν 
Ἐνσάμ]απο αἱς Υετεαπίαπς ΖΠ1 νΙεΓ- 
ἴεη Μαὶο Ζατᾶοκ: 112. 115. 191. 
γσ]. σπα Τ' 221. --- καὶ κεῖνος "816Ἠ 
Ίεπετ”, νηθ' Τγκοοιρο8 140. --- ἀπή- 
χθετο, π]ε 81οἨ απβ ἆαπι σ]εἶοὮ παο]Ἡ- 
Ἠοανχ οι7Ώπ]εη Ὀπσ]ᾶο]ς, ααβ ἆθν υπ]]- 
ἄεη απᾶ βε]ίβαπιεη Με]αποπο]θ ϐ6χ- 
σαῦ. Ῥίππ: αἱς οείπ (α]ῆο]ς γοτᾶρες 
πατ. [Απᾗαπρς.] 

901. τὸ ᾽ἁλήιον, βἴαρι]ετ Ἠίαίας 
Ἰπ 4οχ ἐτοςμᾶΙεοπαν 0ἄδαχ ἆθε ἀτισθεν 
Ἐ ιδ». --- ᾽ἁλήιον βολεϊπε Ιππ ΑΔΠ- 
Ί]απς απ ἆλᾶτο αἱ Ἱντέ]αχ ρε- 
ἀαο]ῦ. Ἐππ ᾽Αλήιον πεδίον ἵπ ΚΙί- 
Ίάεη πΙτά νοιπ Ηεχοα. ΥΙ οὔ ει- 
νηῦ. 

9025, Βυμὸν κατέδων: νβ]. ι Τδ. 

Όπεετο Βί6]]ο 156 ἤῬοατβείαό Ῥαῖ Ο1ο. 
Ταςο. ΠΙ 96, 68. --- πώτον Ὀϊς ἀλεεί- 
νων πᾶμοτο Απθζἒμιαησ Ζα οἷος 201. 
πῶώτος ἆθτ Ῥοείοαίθοπο Ῥίαά. 

20ὔ. χολωσαμένη, πια ΤΠ 418, 1π 
Ζοτπ οοταίθη, πεῖ] Τιαοβαπεῖα 
ἄθπι Ζθ6ας βἶοι Πϊπσεσεῦεηπ Ἠαβξίε: 
198. --- χρυσήνιος σο]άσ]ᾶπποπτά, 
ἵπ Ῥεζασ απ{ {ασάπαβεη απά ΚΙεῖ- 
ἀππσ. 

906. ἐμέ 10 Ἠϊαν παρ Νασλμάταοκς 
Ἠθγνοτσε[μοβεπ, πᾶπμτεπᾶα 907 ἆας 
επ]ς]Ώρελθ µέ απι Β]αΐσε 196. 

907. µάλα πὀόλᾖ᾽ ἐπέτελλε, πε 
4 929. 

2908 -- α Τ8β. 

909. Ὑρ]. ω 608. 
911 -- Ύ 241. ταύτης 1εῦ Ρεστι- 

ο] απο ααξ αἵματος Ζα Ώεσίεπεη: 
Ῥεϊάςς αρ]αΒνίεοπε ἄεπείΙνο θε Ὁτ- 
6ρταπος. 

918. καταπήγνυµι ταῖς ἐνέ τινι 
τ1η2 εἴπαβ, πι Η 441. 4 918, απᾷ 
ϱε]ιχ οξῦ Ῥοδῖπι Βίππρ]ες πήγνυµι, ἆ- 
66ρεπ ἐπί τινι "απ οἴπαβ, υῖθ 
1 απ. ορ 1σο, 
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αὐτὰρ ὁ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαών] 
μῆ ῥά νύ µοι ξεῖνος πατρῶώιός ἐσσι παλαιός᾽ 216 

Οὐνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 
ξείνισ᾽ ἐνὶ µεγάροισιν. ἐείκοσιν ἤματ ἐρύξας. 

οἱ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήια καλά᾿ 
Οὐνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν, 
Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον, 230 

καί µιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ᾽ ἐμοῖσιν. 
Τυδέα ὃδ᾽ οὐ µέμνημαι, ἐπεί μ᾿ ἔτι τυτθὸν ἐόντα 
κάλλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐν Θήβῃσιν ἀπῶώλετο λαὸς ᾽ἄχαιῶν. 

- -- ᾿ 9 η Γ τ- , ” . / 

τῷ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος ᾽Αργεὶ µέσσω. 
εἰμί. σὺ ὃδ᾽ ἐν 4νυκίῃ., ὅτε κεν τῶν δῆμον ἴἵκωμαι. 
ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι ὁμίλου' 

λ λ ) μ] α ο. / 3 Ν μ 
πολλοὶ μὲν γαρ ἐμοὶ Ίρωες κλειτοί τ ἐπίκουροι 

χτείνειν., ὃν κε Θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω, 
5 

πολλοὶ ὃδ᾽ αὖ σοὶ ᾿ 4χαιοὶ ἐναιρέμεν. ὃν κε δύνηαι. 

914. μειλιχίοισι εαυείαπθϊνιετίερ 
Ναπίτατη, 

316. ἡ ῥά νυ "Εἴγναμχ 8180 
πα η) ο]σετιπα ας ἀεπι ελῦτίθη. 
--- πατρῶιος, νοη ἀθπ Ύοτ[αΏτεη Ἠ6χ, 

916. Οἰνεύς, Κῦπὶρ νοη Μα]γάον 
ἵπ Ἀίο]εῃ απὰ ἄἀτο[βναΐεν ἀθ9 ΡΙο- 
πιθἆάθε: σα Β 641. 

91Τ. ἐρύξας 16ί πῖ ξείνισε ρ]εἴο]ι- 
2611Ρ. 

919 -- Η 3805. ζωστῆηρα: τα 4 
199. --- φοίνικι φαεινόν͵ πε ϕ 201: 
σα 4 141. 

991. µίν, ἀ4αβ χρύσεον δέπας. --- 
ών 819 Το] ἔοχῖττοσ, πᾶπη]Ιςι ἐς 
Τροίην (501). Βϊππ ἆεβ απτεη: 
ππά ϱχ 15 ποςὮ 1Π πιεῖηθπι Βοβῖΐσ. 
Ώετ Βεομεχ γ/αγ νοπι το[βναίεχ 
απ ἆθπ Ἐηκαὶ νετετρέ, απὰ ἆοτ 
ογβίεχο Ἠαίίο ἆανοιπ ειζᾶμ]{. {ΓΑπ- 
Ἠαπσ,] 

259. µέμνηµαι “1σἩλ Ἠαῦε 1π 
Ἐτιπηεταπς) πηῖς ἆεπι Αοοιβα(ῖν, 
νο Ι 52π. Ὁ 961. ἕἔ 168. ω 122. 
κτ. Ῥι. 4Τ. 11,4. Ὠϊ686 νεπῖρ τει- 
βἰἄπαά]οπεηπ οτί βοπεῖπεπ ἆεῃπ 
ΒΙΠΏ Ζα Ἠαβεῃ: απ5 ἄεπι Μαπάε ἀ4ε5 
Ίχάεας Ἠαῦθ 1ο Ὕθρεη ΤΙΘΙΠΕΣ 
}ασεπά ἄθρεχ ἀϊεθε (αδίιγειπάρομαῦ 
πΙοΏ{ς οτ/αητεπ Κθππον. Ώϊοπιεάθε 
ψγατᾶε Ρεῖ βεῖπεπα το[βγα{εχ εχΖοβεη. 

995. παλλιφ᾽ Ἠϊπίετ]1είς, Ὀαῖ 

φοΐποπι Τοάς, υγοξᾶν ταῖς ὅτ᾽ ἀἱο 
πᾶμθτον Ὀπιείάπάθ ἄησεσθΏεηπ Ίεγ- 
4επ: Ῥεῖ ἆθπι πηρ]ά οκ Ηολοπ Ἐε]ά- 
Ἴ1βε 6εβοπ ΤΈπερεῃ. --- ἐν Ὀαι. 

994. ᾿Αργεῖ, ἆει Ῥ]οί[δε Ὠαΐν, 
206 ἐν. Ἁτ. Ῥι. 46, 9, 1 υπ 8. --- 
Βίωπ: Ώι Επάθοέε οἱ ταίχ πι ΆγσοἙ 
ββήτευπάµο]μο ΑππαἩπης: νβ]. 22ὔ, 
νο βἴατδ ἐμοί ἀῑε Ααδζζμταηρ ὅτε 
ἴκωμαι Το]ρῖ. 

9960, τῶν 41686Σ, πΏπι]οΗ {υπίων. 
226. ἀλλήλων σα ἄλλος, άλλου, 

νΊθ 250 ἀλλήλοις Ξς- ἄλλος ὄλλω. --- 
παὶ δι ὁμίλου απο] 1Πα θεάπαπηε]”, 
εἰφοπί]ομ ἀπχομβ ἀεὐβπιππς] ή 
ἀπτο], 1 ἀδθρεηραίζσ Ζαπι ΕΙησε]- 
Καπαρίο: 190 8. 

901. πολλοὶ μέν -- πολλοὶ δέ: 
σ]ειο]πβίε]]οεπάε ΑπαΡρΠοτα: 21 
: 415. -- ἐμοί ἵπα Εεβοπεαῖ” σα 
σοί 229, πΏπι]οἨ εἰσίν "θἶπὰ ταῖτ 
4λ) πηήξ παομ{ο]σεπάετα [ηβπΙν. 
Κτ. Ὃι. 66, ὃς, 25. ναι. α 261. 

9398. ητείνειν, πιο 229 ἐναιρέμεν, 
Τηβπϊ ίνα ἆει γοιᾳοεβείθ]]δεη, πηῦρ- 
Πομει Ἐο]ρα, ἀῑθ Ἱπ ἆεπ Ἠε]αν- 
ϱΏίσεπ Ζα πόρῃ απᾶ δύνηαι σα ετ- 
σᾶηζεῃ βΙπά. Ρίε Βε]ανεᾶίσε ϱερεῃ 
βρεβϊαΗβ]ετεπιά {ἄχ ἆεπ Ηααρίρεάαπ- 
χεη Ζ6]ε1ο 419 πηδερο Βεβοβτᾶ- 
κας. ---Δεός γε πόρῃη ενελί ας ἀῑρ 
Ἡαιπρίβασμεγοταῃ. γαι. Ε118.ΓΑπΠ.] 
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τεύχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε 

119 

2390 
-” ασ -”) / .) / 2 5 σε 

γνῶσιν. ὅτι ξεῖνοι πατρώιοι εὐχόμεθ' εἶναι. 
ὥς ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀίξαντε 

χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων Λλαβέτην καὶ πιστώσαντο. 
ἔνθ᾽ αὐτε Γλαύκω ἸΚρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζείς, 
ὃς πρὸς Τυδεῖδην «{4ιομήδεα τεύχε᾽ ἄμειβεν 99δ 
χρύσεα χαλκείων., ἑκατόμβοι ἐννεαβοίων. 

σα 2 ς / ’ ᾽ Δ ” 

Έκτωρ ὃδ' ὥς Σκαιᾶς τε πυλας καὶ φηγον ἵκανεν, 
ὦ. ἃ 2 / ” / 29) ’ 

άμφ᾽ ἄρα µιν Τρώων ἄλοχοι Όεον ἠδὲ ύγατρες 

εἰρόμεναι παϊδάς τε κασιγνήτους τε ἔτας τε 
καὶ πόσιας. ὁ ὃδ᾽ ἔπειτα δεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγειν - 940 

πάσας ἑξείης' ποΛλλῇσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπτο. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόµον περικαλλέ ἴἵκανεν, 

ξεστῇς αἰθούσῃσι τετυγµένον, αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν Βάλαμοι ξεστοῖο Λίθοιο, 
πλησίοι ἀλλήλων δεδμηµένοι᾽ 

950. οἵδε, απξ ἄῑε τα Ῥεϊάεῃ 
Βαϊζθεη εἴθηπρπάεηπ ἨἩθεγεοπαχθη Πῖη- 
ψγεΙδεηά. 

952. Ἀπεῖίος Ἠεπηῖαί, 
Υ 401. 

959. πιστώσαντο τθοῖρτοκθβ Με- 
ἀἴαπα: πιαοΏί{θεη 516Ἡ σοσθηςοῖ- 
[1σβίοπετ,γετρ{Ιοβθείεη β16] 
εἴπαπάςγ. 

984. φρένας ἐξέλετο “πα λπη ἆθη 
γετείαπα πεσ), πο Ρ4Τ0. Τ'189Τ. 
19ππ. 2511 (Ἀππ]ιοὰ 2594. Ο Ττ28) 
γον 4ετ Βεϊμὂσαπρ σεαρῦ. [Απμαπς.] 

956. χούσεα χαλκείων ΡαΙ Ῥρᾶδετεη 
ου αρτονγοχῦ]οἩ. -- ἕκατέ ́ μβοι᾽ 
ἐννεαβοίων: αἶπ ροεβῖδεπετ Ζα1]εῃ- 
ςευταποἩ: Ζα Β 449 ππά α 481. 

γ, 985τ-- 811. Πε]λίογ τι 1γοία: 
Πειαῦε Ὀγύπρί πι γεἰδίππεπ εἶε 
ΟγΡ/εγφαῦε πι Τεπιρεὶ ἄεγ «Αί]νεπο. 

201 -- 1 354. 4 110. Ἔκτωρ δέ, 
πγοπαῖς ἀει Ώϊοηίεν σα ἆετ Ενσᾶῃ- 
14ης 116 Ζατοκκκεμτί: ἀῑε Ετζ Π]απς 
ποη ἆ4ετ Ῥεσεσπαηπς ἆἀθβ Πἰοπιεᾶθε 
υπᾶ ά]απκος {Η]]6 ἀἱο ταῖς ἀεπι Ζι- 
τῆρκ]οσεηπ ἀ4ες ασε Ἠπσεπεπάθ 
Ζεϊῦ αᾳξ. -- φηγόν: τα Ε ϐ98. 
Ῥιοθςθ ΝερεπρερΒπιππαηᾳ Γο]ςῦ πας], 
4ἷε Ἡαιρίεασπο ἆΣκαιὰς πύλας 188 
γοταηφεξύε]έ. [Απμαπρ.] 

258. ἀμφ) ἄρα µιν, οἶπο Ττεν- 
πυησ ἆἀθ5 µίν Υοη βείϊπετ Ρτᾶροεί- 

Ἠοπιρτβ Π188. ΙΤ. 2. 

Ξ- {4 498. 

ἔνθα δὲ παῖδες 45 

Ποπ ἀπτο]ι ἄρα παχ Ἰϊετ. ἘΚτ. Ὦἱ. 
51, 1, 19. 

959. εἴρομαί τι "πβο]λ εἴγαςφ 
ἔτασαπ) Ἠϊετ πηῦ Αοοιβαθῖν ἆετ 
Έ6ΓΒΟΗ, πο Κ 410. 6 990. --- πασι- 
γνήτους τε ἔτας τε πε Π 456. ο 218. 

941. ἐξεύης, νγῖε 516 ΊἨπῃ εηίσεσεπ 
Καπιθη. --- δέ ἵπ 6εἴπεπα Ὀορτϊπάει- 
ἄεηπ Φαΐσθ. --- κήδε᾽ ἐφῆπτο: τα 
Β 16. Ὑσι. ὢ 654. Εβδ ἉοἩπεῦεπ 
85ο α116 1π 4ετ ἀθίαΗτ ἆῑο Πητίσεπ 
Ζα ΥοΤΠΕΤΕΗ. 

943. δόµον, ἀαἃξ Παας αἱς αησος, 
πας Ἐπβδοβ]α{5 ἆθεξΞ Ηοίεβ. 

949. ξεστῆς αἰθούσῃσι τετυγµμένον 
πιιῦ βΑοπὂπ σεσ]ᾶθίείειπ δᾶτ- 
Ἱεππα]]οηπ σεραα{, Ἠΐει ετπᾶληῖ, 
πγθι] ἀἱα εἶπο σ]εῖοῖ απι ΤΠοιγερε 
β1οι Ῥοβπάθί: ἀαταη βοΠΏ]Ιθ[56 β16Ἡ 
419 Βεεομταίραησ ἄθτ Βαα]οβ]καΙίεη, 
ἀϊο ἆατ ἀπτοὮ ἀῑο Ηα]]ο ἆθβ Ηοέεε 
εἰπροίχγείεπο τα Ῥεϊάεν Φθ]ζεη ἆοβ 
Ἠοίθς β1εβί. -- ἐν αὐτῷ ἵπι Ῥ6- 
τοίο] ἀθ9 Ἡπαβες ϱε119ὲ, ἰπι 
6ερεηςαΐσ σαπι ΈΠογπερο παπά ἆοτ 
Ἠα]]ε, πᾶπα]ΙοὮ Ιππετηα]Ὀ ἆθβ Ηοίες 
απ ἆαΥ εἴπεη Βθείθο ἆεχ Μαπετ: Ζα 
941. Ώιο Ρτᾶροβίίοι νηπεζετμο]θ ἴπ 
ἔνεσαν: Ζα Β π2θ. 

944. ξεστοῖο ΛίΘοιο: ἄῑε  ἄπάρ νγα- 
τΕΏ Υοη εολῦπ ρεσ]θὑεύεπι Μαγπιοτ. 

945. πλησίοι ἀλλήλων δεδµηµένοι, 
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κοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ µνηστῇς ἀλόχοισιν' 

κουράων δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς 
δώδεκ᾽ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο Λίθοιο 
πλήσίοι ἀλλήλων δεδμημένοι' ἔνθα δὲ γαμβροὶ 
κοιμῶντο Πριάμοιο παρ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 200 

ἔνθα οἳ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε µήτηρ 
4αοδίκην ἐσάγουσα. θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν" 
τέκνον. τίπτε Λιπὼν πόλεμον 9ρασὺν εἰλήλουθας: 

ἡ µάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες ᾿4χαιῶν 256 

μαρνάμενοι περὶ ἄστυ. σὲ δ᾽ ἐνθάθε θυμὸς ἀνῆκεν 
ἐλθόντ᾽ ἐξ ἄκρης πόλιος «4ιὶ χεῖρας ἀνασχεῖν. 

ἀλλὰ μέν᾽. ὄφρα κέ τοι µελιηδέα οἶνον ἐνείκω. 
ς / Λ μυ ν 5 2 ’ 
ὥς σπείσῃς «4ιὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανατοισιν 

πρῶτον. ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι. αἴ κε πίῃσθα. 260 
2 Δ ο. / /’ 3 2 /. 

ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει, 

ὡς τύνή κέκµήηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσιν.' 
ΔΝ ” / 2 » / / ο . την δ΄ ἠμείβετ ἔπειτα µεγας κορυθαίολος Εατωρ 

ᾱ. 1. εἶπβ πεῦθεπ ἆθπι απάετη ετρατζ. 
γρ. ἔ 14. 

246. µνηστῇῃς: 
νο 950. 

941. ἑτέρωθεν Βίβ αὐλῆς "νοη 
4οτ απἆετη Β6δ1ΐζε πετ σερεῃ- 
ἄρετίππετῆηα]Ὦ ας Ηο{ος’, ᾱ. Ἱ. 
3η ἆετ σεσεπᾶρει ἨἩθσεπάει ἨΗοί- 
ΏΙ3Π6Σ, Ὀι]άεί Ζα 944 ἆεῃπ ἀεσοπβα{2. 

901. ἔνθα "4α) σιεὈί πας] ἆθτι 
4πτο]ι ἀῑε Βαεοητείραπςσ 245 Π. απίετ- 
Ῥτουπεπεπ Ὑοχάετεαίζ Ἰευ ἆεπ 
Ναοπβαία αἱβ 5ε]υδίάπάῖσεπ 6οάαπ- 
κεπ: 7α Β 908. --- ἠπιόδωρος, ἀϊε 
Ἠπ]άτοαῖοἃ βρεπάοπάς. -- έναν- 
τίη ἤλυθε απξ ἀεπι Ἠαπςο (949) Κοτι- 
πιεπᾷ ἴπι Ἠος. 

952. ἐσάγουσα Ἱπάεια 516 Ἠ]1π- 
οἶπ[άήμταοῃ πο]]ία, πᾶπι]εἨ 1π 
ἀας Ηααξ ἆ4ετ Τιαοᾶἷκε, ἀαξ σα ἀεπ 
εΌεπ ΡεβοἩχ (ουοποπ(248) πηζσεληὂτίο, 
εἶδος ἀρίστην, σ]ο ΣΤ 124. 

255 -- 406. 5 955. Σ 984. 423, 
Τ'Τ. ἐν παῖξ φῦ ππὰ ἆανοῃ αὐὈλᾶπσίσ 
χειρί: 516 πποης 1Ἠπι 1π ἀῑθ 
Ἠατ ἆ ἀ. 1. Γα[είε Ἐτάξίας Μεἶπο Παπά, 

364. τίπτε τηῦ εἰλήλουθας: να]. 
4 905. Φ 94. ε 8Ί. -- Λιπών 180 ἀοτ 
Ἠαπρίρερτίξ ἆεε ἀεάαπκεῃε. 

Ἀπάετο αἰδοίῃς 

οὔδ. ἡ μάλα. δή Ἶ ϱ8ΏἩπᾳπ ρο- 
γη [5 ποπῦ αἶθ, 1116 Έχασο 2ὔ4 
5ο]0δί νδαπςογ{οπᾶ, εἶπο Ύθγπ- 
ἴαπς απβερτίσΏῦ: Ζα 4 908. -- δυσώ- 
νυµοι ἀἱο ΓΙποβπαπῖσθἩν, Ἱηή- 
ϱε]ἴσεπ: νρ]. τ 200. 

9506. περί Ἰο]κα], πο 827. σὲ δ᾽: 
ραταἰακκεσμεχ Εο]σεραῦ”: να]. γ 259. 
ϱ 919. ω 501. ἐνθάδε τα ἐλθόντα. 

207. ἐξ ἄκρης. πόλιος | νγοπ ἆοτ 
Ῥαχσ αι] Ζα χεῖρας ἀνασχεῖν. ει. 
4 190. Ξ 154. -- χεῖρας ἀνασχεῖν: 
Ζα 4 40. 

258. ὄφρα κε πῦ ἐνείκω, Ἐοι- 
Παπ]1ν Αοτὶκά ἵπ ἆθπι Βίππθ ἆθβ 
Ευῦ. εκαοῦ. Κτ. Τι. δδς 

260. πρῶτον, ἔπειτα δέ: πα 4 176. 
κπαὐτός απο] 56) 0ρ{ᾖ 1Πα ἄεροῃ- 
ραΐσ Ζα ἄιὶ πατρὶ κτὲ. --- ὀνήσεαι 
Ἐπίπταπα, π]ομῦ παεᾳχ αθηᾶησις νοη 
ὡς 259: τα 9 478. ξ 416. Ἡ 115. 294. 

961. μέγα 7α μένος, Ρχο]θρ- 
6ῑεοι ας Ἰτκαπρ νοη ἀέξει “6χ- 
Ἀδ1452, νρι. ϱ 489. Εν. ΡΙ. 6τ, 4, 1. 

262. ὡς “ν1θ) 180 απξ πεκμηῶτι 
Ζα Ῥεπίεπεη: Ζα Π 516. --- ἔτῃσιν 
4εη Απσοητίσεπν, Ἠϊες Ίπι πγεῖ- 
{οβύεηπ Β]ππθ ΘΕΑΠΗΠΙᾷΘΠΟΒΒΘΙ, Μτί- 
Ῥὔτσοτη: σα Η 298. 
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μή µοι οἶνον ἄειρε µελίφρονα. πότνια µῆτερ. 
]ά 2 3 / / 2 2 ” / 

µή µ΄ ἀπογυιῶσῃς, µένεος ὃ ἀλκῆς τε Λάθωμαι. 

χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν «4ιὺ Λείβειν αἴθοπα οἶνον 
ἄζομαι' οὐδέ π] ἔδτι κελαινεφέι Κρονίῶνι 

αἵματι καὶ Λύθρῳω πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι. 
ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾽4θηναίης ἀγελείης 
ἔρχεο σὺν Δυέεσσιν, ἀολλίσσασα γεραιάς᾽ 
πέπλον δ᾽, ὃς τίς τ -σ δὲ µέγισ » ὃς τίς τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 
ἔστιν ἐνὶ μεγάρω καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῃῇ. 
τὸν δὲς ᾿4θηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυκόμοιο, 
καί οἳ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῶ 
ἥνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ 
ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, 
αἴ κεν Τυδέος.υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς. 
ἄγριον, αἰχμητὴν κρατερόν, µήστωρα φόβοιο. 
νι Δ Δ Ν Δ Δ 2 , 2 / 

ἆλλα συ μὲν προς νηον ΄4δηναίης ἀγελείης 

ἔρχευ. ἐγω δὲ Πάριν μετελεύσομαι. ὄφρα καλέσσω, 
αἴ κ ἐθέλῃσ εἰπόντος ἀκουέμεν' ὥς κέ οἱ αὖθι 
γαῖα χάνοι μέγα γάρ µιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα 
Τρωσί τε καὶ Πριάμω µεγαλήτορι τοῖό τε παισίν. 

964. ἄειρε Ὀτίπσο, εἰσθηΏ]Ιο] 2τ1--οπ85 -- 90--9π. 
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2τ0 

2τὅ 

280 

νοπι Ἐπαιροτπθβρεηπ ἆθς Βθ6ομετς σε- 
εασί. Ὑσι. 284 1. 

9606. µή μ ἀπογ. 5 ἀἱο Απί- 
ποτῦ απ{ 261. -- λάθωμαι Ίπι ΘΙΠΠΘ 
ποη "νετ]πεῆῖσ σε]ε, πο κ 256. 
Χ 3280. Ἠοκίοι {ἤνοπδεῦ Ὀ6ι 861πετ 
απ{σετεσίεη ΒΙΠΙπΙπΠσ ἀῑθ Ζα εἴατ]κα 
Ίγπκαησ ἀθς είπες. 

966. χερσὶ ὃδ᾽ ἀνίπτοισιν κτὲ. Ιθῦ 
Ἐππιάεταπς απΓ 2969. ΎΤθρεη ἆετ 
ὥαο]πο νρ]. β 261. 

26Τ. οὐδέ πῃ ἔστι, πῖε « πι, 18ἵ 
86 ἆοσᾳπ Κείποβποθσς οτ]αιῬῦ. 

268. λύθρῳ πι]ῦ Βοππιαἔσ, πε 
χ 405, τππὰ αποῦ βοπεῦ πχ ταῖῦ πα- 
λάσσεσθαι γετραπάθη. -- πεπαλαγ- 
µένον παϊα]]σαεπιεῖη σεάαοΏίεπα Φαῦ- 
Πεκζ. 

2Ττ0. σὺν Δυέεσσιν τα1ῦ Ώα ποἩ- 
ορΐετη, πΙοπῦ γοπ ΟΡ{ετετεη, 
βοπάρτη νοη Ἠάπολπθτπετκ, πο Ι 
499. ο 261. Ὀουι 10 Ῥα6ι Ἡοπιεγ 
ποςὮ π1ομῦ απ ΥΝ εΙπταας] ζα ἄεπκεῃ. 
---ἀΔολλίσσασα: νβ]. 87 ππἀ 296. Ἐςσε- 
βοΏαῃ ἄιθς 297 ἀπτο] ἀῑο ΏΙ6πατίηπεη. 

219. ἆλλὰ σὺ μέν ατὲ. 16 8πβ 
969 νιαᾶετλο]ξ, ατα ἀἱθ (]ειοπσει{ϊσ- 
Κεαιξ ἀετ {ο]σεπάεηπ Ηαπά]απς παῖό 
ἀΐεβεχ ΠεγνοτζαπεβΏεῃ. 

980. μµετελεύσομαι “π8βςλ” ἆθπι 
Ῥατῖς, απα 1ππ σα Ἠο]θηῆ, 8 ὄφρα 
παΛλέσσω πος]ᾳ Ῥοεφμπιπαίετ ααθΠμτῦ. 

981. εἰπόντος, ἨὶΙ β88σεη: ααξ 
πηθῖηθ ΘΟΙΠΙΙ1Θ, ᾱ. 1. ταθίπεη Υοτζθ 
σεἹοτομεῃ. -- ὡς Ζαπ Απδάτιςσ] 
ἀθς Ἰ/απδεπος πιο ὦ 107. Χ 286: 
448 Ἱπάεβπῖίο κέ Ίπι Ἰ/απεσμα, πγίθ 
ο ὅ46: ἀ16φοι /απβοἩ ἱπισυ Ἠ]ετ ἴτα 
Ἰερμαίίοπ ΑΠεξί απνετταε]ῦ περεπ 
4ἱε εὗθη 280 απβσθβρτοσπεπο ΑΌ- 
1ομί, αἱς οὗ, ἀἄετ Βεάεπάε ἁἀαπις 
βἵοι σ]εἴοββαπαι Κοττῖσίετεη πο]θ, 
ἄαπει αὖθι Ῥεϊοπί: Ἠϊ6χ, ποςὮ εἶε 
6χ πΙεᾶεν Ἠίπαας απέ ἀάβ Ῥοβ]αολί- 
{ο]ᾶ σῖπσε. [Απῃαπσ.] 

982, χάνοι: τα 4 182. --- µέγα 
πηξ πῆμα ρτλάϊκαῖν σαπι ΟΡ]εκόῦ 
µιχ. --- ἔτρεφε: 116[5 απ {πΟἨΏΡΒΕΠ. 

285. τοῖο: απ 4 28. 
9 Ἔ 
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εὖ κεϊνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ᾽ άιδος εἴσω, 
φαίην κε φρέν᾿ ἅτερ που ὀιξύος ἐκλελαθέσθαι.« 286 

ὡς ἔφαθ᾽, ἡ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ) ἀμφιπόλοισιν 
κέκλετο' ταὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. 

” λ ” 2 / / { 

αύτη ὃδ' ἐς δάλαμον κατεβήσετο κήῶεντα, 

ἔνθ᾽ ἔσαν οἳ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 

Σιδονίων., τὰς αὐτὸς ᾽ἄλέξανδρος θεοειδὴς 990 

ἤγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον. 
τὴν ὁδόν, ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 

”ω 9 ὁ / ς / / ”ν 2 ’ 

τῶν ἕν ἀειραμένή Εκάβη φερε δῶρον 4δηνῃ, 

ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλµασιν ἠδὲ μέγιστος, 
ἀστὴρ δ᾽ ὣς ἀπέλαμπεν' ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. 996 

βῆ ὃ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί. 
αἳ δ᾽ ὅτε νηὸν ἵκανον ᾿4θήνης ἐν πόλει ἄκρῃ. 

τσι θύρας ὥιξε Θεανὼ καλλιπάρῃος., 
Κισσηίς., ἄλοχος ᾽άντήνορος ἱπποδάμοιο 
τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν ᾽4θηναίης [έρειαν. 800 
αἳ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿4θήνῃ χεῖρας ἀνέσχον. 
ἡ ὃδ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος 

984. εὖ κπεϊνόν γε: αἵπ Ὀθδάίπσεη- 
4ετ γαπδςμβαίΖ, ἆετ ἆεπ 981 αδ- 
6οβρτοςπεπειπ πασλάτϊσεκ]ον αιαί- 
ητητης. Ὑρ]. 908. α 168. σ 2604, 
τ 121. --ἄιδος 185: πΙοἈό νοη εἴσω, 
Βοπάθτη νοη ἄθπῃ ἴπι ἀθάαπ]κεη Ἰ16- 
Ρεπάεπ δόµον αὐλᾶηρίςσ, πε 429: 
νρ]. ΙΓ 82ο. 

286. φαίην κε 50ο πιδοπίε 1ο] 
ϱ]ατῦεῃ. --- φρένα ΑοοπραΏν ἆἀει 
Ῥεπεβπηρ σα ἐκλελαθέσθαι. --- ὅτερ 
που ὀιζύος Ἱἵψολ] οἈποα ῬοἈπιθσζ’, 
οἶπο βαι]καςΗςο]Ἰο Ἰμ[οο ἵπ ἆθπι 
ΒΙηππ6: Ὠος]μ ατ{τεπς ἄθετ ἆεπ Το 
4θ5 Ἐχαν]ετς Ῥατῖδ. Απάθτθ ὠτέρπον 
ὀιξύος. --- ἐκλελαθέσθαι, σἈππ]1ο] 
Ζα ΥΘΙΡΘΒΒΘΗ, ὨΧπι]ςἨ ΠΙΘΙΠΘΗΠ 
1εί2ίσεπ Βο]νπιοτ7. [Απμαπρ.] 

986. μέγαρα τοπι Ηαιβε ἶπῃ ἄεσεῃ- 
βαΐᾳ ζαπι Ἠοίθ, νο ἀἱθ Βερεσπαπσ 
βἰαϊσε[απάεν μα1έο. 

981. ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ, Ιπᾶςεπι 
816 1π ἀ4ετ δίαά( ππηλοχσίησθη ππᾶ 
ἀϊο αἴπσείπεη Ζα ἸΟΠΙΠΙΕΠ ΙΠΟΓ- 
ἀετζεῃ. 

286 -- 2) 191. ο 99. θάλαμον ἀῑα 
Ἱπ ἆθπῃ Ἠϊπθετδίεη Τεῖ]ο 4ειτ Έταπει- 

ψομπαηρ σε]εσεπο Υοττβίβκαπι - 
Ι1Θ6Υ, 

289. Ὑσ]. ο 106. οἵ --- οἵ. 
991. Σιδονίηθεν "818 ἆθπι ΦΙᾷο- 

πΙθγ]απάρ”, αἱ πὔπα]Ιοη Ῥατί αι 
βοΐπετ Ἠειπι{αμτό γοπ Βρετία πι 
Ἀρεῖρελποι ἸΜθοιο πας Ἀσγρίον 
νθτβεµμ]ασεπ Ὑπατάο παπά γοη ἀοτῦ 
ἄρετ ΡμδπΙκΙ6η παοἩ Ττοῖα σατῆς]ς- 
Κεμτίε. Ὑβ]. Ἠετοάᾶ. Ἡ 116. 

992. τὴν ὁδόν Ἵθπεῃ Ἠ/εσ”, Τη- 
Ἰα]έβαοσιβαξῖν τα ἤγαγε: σα ἕ 106. 
Κτ. Ὀι. 46, Ἱ, 9. -- ἀνήγαγεν: σα 
Τ' 48. 

299--296 - ο 106---108. φέρε: 
Ζαπᾶς]λβε απβ ἆθπι Φάλαμος ἆπατο] 
ἀαδ Ἠαιβ Ἠϊπ: νᾳ]. 996. 

994. ποικίλμασιν Βαπίβίϊοκε- 
τεΙθη: νρ]. ΙΓ 1264. 

996. νείατος ρτᾶᾶικαδῖν: τα αἩΠ- 
{οταί, αἱ ἆαθ Κοβραχβίο Α16Ἠ6Υ 
γετνψαμτί απά ποπ απ 6οθΏταισῃ. 

296. μετεσσεύοντο οἳ]ζεη π8οἩ. 
998. Θεανώ: σα Ε πθ. 
901. ὀλολυγῇ πιῖῖτ Κ]Ιαρθρο- 

5ης. πι. Υ 460 πᾶ Ηετοά. ΙΥ 
189. 



6. ΙΛΙΑΔΟΣ 7. 111 

δῆκεν ᾽4θηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠυκόμοιο, 
εὐχομένη ὃδ᾽ ἠρᾶτο 4ιὸς κούρῃ µεγάλοιο" 
«πότνι ᾿4θηναίη., ῥυσίπτολι, δῖα θεάων, 9056 

ἆξον δὴ ἔγχος «4ιομήῄδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν 
πρήνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων. 
ὄφρα τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 
ἥνις ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃς 
5 Δ / 2 [ή Δ ’ / ές 

ἄστυ τε και Ίρῶων άλοχους καὶ νηπια τέκνα. 510 

ὧς ἔφατ εὐχομένη., ἀνένευε δὲ Παλλὰς ᾽4θήνη. 
ὧς αἳ μέν ῥ᾽ εὔχοντο 4Σιὸς κούρῃ µεγάλοιο, 

Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿4λεξάνδροιο βεβήκειν 
καλά, τά ῥ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν., οἳ τότ᾽ ἄριστοι 
ἦσαν ἐνὶ Τοοίη ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες' ή ρουῃ ερ ρϱ 9156 

οἵ οἱ ἐποίησαν 8άλαμον καὶ δώμα καὶ αὐλὴν 
ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄκρηῃ. 
ἔνθ᾽ Ἕκτωρ εἰσῆλθε διίφιλος. ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 
ἔγχος ἔχ᾽ ἐνδεκάπηχυ' πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 
αἰχμὴ χαλκείη. περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. 9320 

2 9 / 
τὸν δ εὐρ᾽ ἐν Δαλάμω περικαλλέα τεύχε᾽ ἔποντα. 
2 ω Δ / ᾽ 2 ’ 2 ς [ή : 

ἀσπίδα καὶ θώρηκα. καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἀφόωντα 

908 -- 92. 215. 
805. ῥυσίπτολι Φζαά {ςοβίγταςθ- 

ΤΙἨ, ΟΠ ῥύομαι. Ὑσ]. Ι 396. Απάεγθ 
ἐρυσίπτολι. 

806. δή πιαομίῦ ἆῑε Απβοτάθιαπς 
ἀπιπσ]σμετ - ἀἆοςῇῃ. 
908-- 910 -- 958--9ὔ. 

ὄφρα: Ζα Β 859. 
811. Ῥα8 παρει{εκύ ἀνένενε 61ε1ο]- 

ποϊὶσ τηῖῦ ἔφατο: νσ]. Β 419. ΙΓ; 902. 
Υ 62. [Αππαπς.] 

Υ. 912--868. Ἠείίογ ὑπ Ῥαΐαςίε 
ἄεξ Σαγίδ. 

812. ὡς αἲ μὲν κτὲ., εἴη Ψεχε, ἆθτ 
4επ ὉῬδχραπσ ζασ (οἸοπάση ς σ]εΙο]ι- 
ᾳειᾶρει Ηαπά]απο Ὀ]]άει ππά τηῖδ 
ἀθπι γοτπεγσεπεπάεα ρ]είεπεη Απ- 
13ης Παῦ, πιο Ρ 424. Ὁ 1. ν 186. 
[Απ πανᾳ.]. 

818. δώματα. ΑἸεσαπάτοβ Ἱαθζε 
1η ἀετ Νᾶμπο ἆερθ Ὑαἴατπατφθς (917) 
βθἴποη εἴσεπεη Ῥα]αεῖ, πο Ἠεκίος 
(966. ὅτο). 

816. τέκτονες ἄνδρες “αἱς Βαα- 
κὔποί]οτ”. 

2τ4--- 216. 

916. οὗ ἀίεξθ. -- δΒάλαμον 
΄Ἔπαπεπψοβπιπρ” . δῶμα 'Μᾶππετ- 
ρα] παπά αὐλήν ἀῑο ἀτεὶ Ἡααρίτεῖ]θ 
469 Ραησεπ. Ἠαιβες: νρ]. γ 494. 

811. τέ ἵηπ {τεῖετες οτίείε]]απσ 
εἴαζο παοῖ Πριάμοιο. 
919-550 -- ϐ 498-495. ἔνθα 

Ἰοκα]. 
819. ἐνδεκάπηχυ: ἆἱο Ῥεᾶει- 

ἴεπάο Τᾶπσε εο]] ἀεπ Ἡαπρίπε]άει 
Γήτ Βίοίβ παπά αντε νο; Απσεπ 
εἴε]]ει. (ἄείολε Ἰᾶπσο Ἠαΐίο ϱρᾶτες 
ἀἱε πιακεάοπΙεοῃο Βαχῖεα, ἀορρε]ζε 
4ετ ΒομαβββρΙε[ 4ε5 Αίας: Ο 018. 
-- πάροιθε, αΏεο]αῖ. --- δουρός σα 

αἰχμή. 
990. περί Ζα δέε "Ἱ1αεί παταπι), 

πΏπη]Ιο] πο ἆθετ απθετο Τ6ι ἆετ 
Βρίϊσθ πα δίεἰς εεῖπαοτ Τῆ]]ο (αὐλός) 
ααξ ἀας οΏετε Ἐπάρ ἀ498β Βομαξίι 
(καυλός) απἲαεεεῦσὺ γναχ. --- πόρκης 
επ ἨαΙξ, ποάαιτοη Βριπο απᾶ 
οπα{6 ἄθτ 114176 ποσ] {ορβίογ 7τ- 
εαπππηεησεμα]ίθη ππαχάεη. 

851. ἐν δαλάμω ἵη ἆθπι Ἠπθες 
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᾽4ργείη δ᾽ Ἑλένη µετ᾽ ἄρα δμωῇσι γυναιξὶν 
τ 2 / Αν ος / 
ἧστο., καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτα ἔργα κέλευεν. 

τὸν δ) Ἕκτωρ  νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν' 956 

υδαιμόνι. οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο θυμῶ. 
λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αὐπύ τε τεῖχος 
μαρνάμενοι΄ σέο δ᾽ εἶνεκ᾽ ἀυτή τε πτόλεμός τε 
ὥστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε' σὺ δ᾽ ἂν µαχέσαιο καὶ ἄλλω, 
ο [ή /΄ - / 

ον τινά που µεθιέντα ἴδοις στυγεροῦὺ πολέμοιο. 950 

ἆλλ᾽ ἄνα. μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηίοιο θέρηται.' 
5 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾽4λέξανδρος θεοειδής᾽ 
5 Ας 5 »Έκτορ., ἐπεί µε κατ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ' ὑπὲρ αἶσαν, 

[ή ΄ / κ Δ ο] ’ , 3” 

τούνεκά τοι ἐρέω' σὺ δὲ σύνθεο καί µευ ἄκουσον. 
οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλω οὐδὲ νεµέσσι 

ἀεπι Μᾶππεχεμα] πε]ερεπεῃ Εται- 
εηΡΕεΠΙ86ΟΗ. --- ἔποντα Ῥοδβο]ιἩ [- 
σύ πι]. [Απ]απρ.] 

992. ἀσπίδα καὶ θώρηκα Ῥ]]4εῦ 
Ζπ περικα]λέα τεύχεα ἆἱο οτκ]ᾶ- 
τθηᾶθ ΑΡΡΟΒΙΠΟΠ. --- ἀφόωντα πῖθ 
οτ Ὀοδίαείείο, ππ{οτααςλ{ε, οὉ 
6χΥ ποςἩ ἴπ ραίεπι Ζαπείαπᾶρ νᾶτο. 
Ὑβι. τ ὔ86. 

998. μετ) ἄρα δµωῇσι, ἴπι Ἐταπθή- 
ΡεπΙπΟΒε: 921. 

854. ἀμφιπόλοισι, π]ολε νογβο]μ]θ- 
ἀἄεηπ τοη ἆἀεπ δµωῇσι γυναιξίν. --- 
ἔργα, νοη ἆοτ Ἠερεατραῖξ: νσΙ. 490. 
η 1056. 

306” - Ι 58. αἰσχροῖς πα] 
βοππιᾶλποεπάςεπ. σι. Β 217. 
926. δαιµόνιε γετρ]απάςθίςογ. --- 

οὐ καλά, Υοη ἆθπι, να αἶοιἈ αἲί- 
ἱο πομέ τοσ]ε[οχ[ίσοι 11{ε6: νρ]. 
β 65. Ἠίτ εοπάετη ἆαβ ἁατίπ οπί- 
Ἠα]ίεπε Ὀτίει] νοηπ ἆετ ΤΠαΐβασ]α: 
ναΏτ]1οἩ πΙοπῦ τουμί 186 68, 
4 α[9 ἆπ: Ζᾳ186.--- χόλον τόνδε ἆθπ 
ἄτο]1] μ16χ’, σ6ρεη ἀῑε Έτουετ (588), 
46σ ε1ο] ]αεῦσέ ἵπ ἀθίπεπι Εαγπρ]αῖρεπ 
γοπι Καπιρ{ο Ζεϊσί. Ἠεκίος, ἀετ νοη 
4ετ Βεἰύαπρ 48 Ρατῖε ἆπτεμ ΑΡΏτο- 
ἀῑσο πΙο]{ς γγεῖ[ (1 980), πΙπιποῦ Αη, 
ἀαί5 ἆετ βοπεύ πΙσμόῦ 5οπ]αβο απὰ 
{ρΐσε Ῥατίς (929 {) παχ απβ το]] 
βἶοἈ νοπι Καπιρίε Ζατᾶσκρεσοδεη 
Ἰαῦςε, απά ἆαίς ετ σα φοἸοπαπι ατο]]ο 
τοταπ]α[δί πγοτάση βαῖ, ποῖ] 1Ἠπ 
βεἶπο Παπαε]εαίε Πδομ]Ιομεί Ἠα[δίθη : 
Τ' 464. -- ἐντίθεσθαι Δθυμῷ, πε 

9δύ 

ω 2948. 1 105, βοηβδῦ απο τίθεσθαι 
ἐν φρεσί οἆετ ἐν στήὃεσσι; ἀθν Αοτὶςί 
νοη ἆαπι Μοπιεηῖ, νο 6χ βἶοἨ νο 
Καπιρίθ αχῦ οἶκκοᾳ. [Δπμαπᾳ. | 

828. ἀντή τε πτόλεμός τε: 7ᾳ 
4 495. 

909, ἀμφιδέδηῃε: νβι. Μ 5965. Β 98. 
σὺ δέ: απαρΠοτῖκοπο ἸΜιεάσται{- 
ἨΒΊἨΠΙΘ ΥΟΠ σέο 528, απι ἆἱθ Τάεῃ- 
αιδί 4θ8 Βαρ]εκίς Ὀοδί αἀνοτραθίνοπι 
(εἀαηκεπνεγαἈ]{έπῖς Ἠ6ΥγοΥσάπεΡρεῃ. 
Ὀρνισοης 15ὲ 4ετ πᾶςσ]μείθ ἄερεπεαία: 
ἆα αὖθτ 2ϊ6]δί ἀῑοἈ βε]ρβεῦ νοπι 
Καπιρίο Ζατῖσ], Ἠϊοντ ἄρδτβργάπρεη, 
νγθῖ] ἆἴθβετ (θάππκο ἆθπι ϱ8ΗΖΕΠ 
γοσγατε σα Οταπᾷθ Ἠερῦ, -- µαχέ- 
σαιο: σα Ε 8Τ6. 

900. γα]. 4 940. 
881. ἄνα αα{ϐ! Ἐτ. Ρι. 68, 9, 6. 

--- πυρὸς δηίοιο: σα Β 416, πας θέρη- 
ται, πο 4 66Τ. ΥΡι. ϱ 98. 

95ο. 9855 -- Ἱ' ὅδ. ου, 
984 -- ο 518. τούνεκα πΠΙπιπιξ 

ᾳα8 ἐπεί 988 ααξ. Ὑρ]. υ 959. 4 πθ. 
[Αημαπβ.] 

896. τοὶ ᾱ. 1. ν/]ββθ. --- τόσσον 80 
β6Ἡτ, Ἠαΐ 8αἶπο Βαβίεμαπρ ἴπ ἆθπι 
{ο]σοπᾶθη αἀνειθαζῖν ΒΠΡΕΒΕΒΙΟΒΒΕ- 
ηθη Βαΐσθ ἔθελον δέ 386: ἀῑο Ἰκου- 
χρ]ανο Βε2ϊεπιπσ ἈνΙβοπεη Ῥοϊάει 
εάαπκεπ ἀπχομρεξάλσή πιῶχάθ γει- 
Ίπηροηπ: ὅσσον ἐθέλων, 5ο ἀαί6 ἃαβ 
Ῥαχιοἳρίαπα ἄεη Κααβα]εη Παβίνενπ 
χόλω απᾶ νεµέσσι ρ8τα]Ιε] αἰῶπᾶς 
ίσα Ε 188). Απ Ῥ[ε]ο 4ει Κοττε]α- 
Ώνοεπ Βοείεπαπσ 166 ἵπ ]ερ]α[ίετ (6- 
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ἥμην ἐν θαλάμω, ἔθελον δ᾽ ἄχεὶ προτραπέσθαι. 
νῦν δέ µε παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν 
α 21 ή / , α 3 .ν τω 
ὥρμησ' ἐς πὀλεμον, δοκέει δέ µοι ὧδε καὶ αὐτῶ 

Λῶιον ἔσ σεσθαι' νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας. 
2 » -ν. ” 2 ’ ’ ’ ώ 

ἆλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἀρήια τεύχεα δυω 940 

ὕ ἴθ), ἐγὼ δὲ μέτειμι» κιχήσεσθαι δέ σ᾿ ὁίω.« 
ὡς φάτο, τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἔκτωρ. 

τὸν δ᾽ Ῥλένη μύθοισι προσηύδα ορλασιν, 

»δᾶερ ἐμεῖο, κυνὸς κακομήχάνου ὀκρυοέσσης, 
ο 5” αν » ω [ / 
ὥς µ Όφελ ἤματι τΏῶ., Οτε µε πρῶτον τεκὲ µήτηρ, 9456 

οἴχεσθαι προφέρουσα κακῆ ἀνέμοιο Δύελλα 
εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 
ἔνθα µε κὺμ' ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ᾽ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκµήραντο, 
2 Ν π 3 2 , 5 2” 
ανδρὺς ἔπειτ αν ἀμείνονος είναι ἄκοιτις. 950 

ὃς Τδη νέμεσίν. τε καὶ αἲ ἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 

τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες 

ἀαπκεπεπύν]οκ]πης 4ετ (εσεπβαί7 
πο δέ δείτεζῦει, πο βοπεῦ ἨηΒΟΠ 
οὐ τόσσον Ρο] κί ἆλλά ὅὦ 2Τ06. ἔ 
144. νεμέσσι πηῦ Ίαηρεπι κ, 
Κτ. Όι. 18, ὅ, 4: ἵααπς Ὀπν{1]1επ), 
ἀετ Ῥοτοολίσὲ 160, πνᾶλητεπά χόλος 
ποπ Ῥετεσλάσί πα βοῖπ Ὀχαπσλμέ. 
Ὑαι. Θ 4οῇ. 

996. ἥμην νγεϊ]ζε 1ο]: σα Β 
9656. -- ἄχει προτραπέσθαι "Βἷο 
Ζαπα Ῥεμπιθισα Ἠηπεπάςη”, ἆθπι 
ΒΕΊΠΙΘΥΖΕΘ πβοἩηᾶπσθη,, "ρου 
είπε Ν]εάεχ]ασα 4πτοεΏη ΜεπΠε]Ιαοβ. 

889. νίκη Ὀϊβ ἄνδρας: ἀετβε]ῶε 
Ττοβρταπα ΙΓ 459 Ε. 

940. νῦν ἐπίμεινον, Ἱπᾶσπι Ἠε]κ- 
τοι απ΄ ἀετ Τπῦτ εἰἴαπά (964) απᾶ 
1εῦσί περσεπεπ νγο]]{ο. -- δύω, Κοι- 
Παπ]κζν Αοτ.: 1ο] ν1]] απσΙθΏΘη: 
τα ᾧ πι. Χ 450. γ 18. Κε. Ῥι. 64, 
2, 2. 

849. τὸν ὃδ᾽ οὔ τι προσέφη πψίε 
4 511 τ. βοπβῦ. Ἠεκίοιτ πη]], ταῖς 
ἄθπι είπεν Ύοχδοβ]ασ ἆθβΒ Ῥατίς 
(941) εἰπγοτείαπάεη, εοΏπεΙσεπά Ἠϊη- 
πεασεμεν, ἂξ ετ Ἔϊο Ἰαῦ (961). 

844. ὀκρυόεις "Βεηααθττο]]” 
τη νετείἈχκεπᾶθγ Ῥτοίμθβο κίαίέ 
πρυόεις. ἴ]ωει ἀῑο Ίειε ει Ἠε]επα, 
σα Γ 1Τ5. 

ἔμπεδοι οὔτ᾽ ἄρ) ὀπίσσω 

945. ἦματι τῷ, ὅτε: σα Ε 910. --- 
ὅτε Ὀἱδ µήτηρ: να]. τ 856. 

946. οἴγεσθαι προφέρουσα {οτί- 
σείτασεπ Ἠᾶ{ίε, πίευ 64. Ετ. Ρι. 
90, ο Ἡ. 

θα. εἰς πῦμα 180 απς Ἀγπιπηθίτια 
πηῖς εἰς ὂ ὄρος 6ερηβύ. [Απμαπρ.] 

948. ἀπό. ερσε, πε 961 ᾖδη, εν 
Ιπάικααν ἆεξ Ετᾶ(ετιματας οἈηο κέ 
τοη ἆετ π]οῦ νήτκΙοπεν ΤΠαΐκασμε, 
εἶπο Εο]σο ἆετ ΕΙπ]εϊίαησ ἆάας γα” 
βοπεβ ἁπτοἨ ἆεπ Ππάικαν ὄφελε 
946: 7ζα α 318. ὃ 180. Κτ. Ρι. 6δ, 
2ὅ. Ὕνα: Εοτίσθ6τΙββεπ μᾶΜέο. 
--- τάδε ἔργα ἴπι ἄ8ρεηραία ζα ἄθτ 
Ιπ ἀἄθπι Ἠ/απβεη οπΠα]ίεπει Ὑος- 
βί6]]απσ ἆαβ, πας υΙγΚ]Ιο]ι σθβοπε]εῃ 
τοτ]Πεσί, 4ἱε Επ ηταπςσ ἀ4ετ Ἠε]εηπα 
απά ἆεΥ Καπιρί απ Ττοῖα, 

949, ἐπεί τ]ῦ ΓοἸσεπάεπι γέ: 
4 555. --- ὧδε, 8ο γης βἷθ (άῑθ ναό 
β1ο]ι 1ευσο γο]κίθ]οη. 

961. {δη πι [εία, ᾱ. 1. αἷπ {9- 
{Πμ] Ἰᾶδίο Εν. --- νέμεσιν: νρ]. β 
156, ἀ4ετ απέ εἰζε]]ομες Ἀπίχβρίαπς 
Ῥοχι]οπάο Τα ἆϱ]. αἴσχεα 
Ῥομπιᾶπαπσεηῃ, γοτπᾶτία. Ὑσ]. 
τ 9τ9. Ζ 634. 1 αρ0. 

859. τούτῳ, ψῖο 968. --- οὔτ ἂρ 
νῦν ππᾶ οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω, ᾱ. 1. π1θ- 
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ἔσσονται 

6. ΙΑΙΑΔΟΣ 7. 

.ν ΄ 2 / », 
τῷ καί µιν ἐπαυρησεσθαι ὁίω. 

ἆλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἔξεο τῷδ) ἐπὶ δίφρω. 
δᾶερ. ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 9056 
. ο ΔΝ 2 ’ ο 1. ο 

εἴνεκ ἐμεῖο κυνος καὶ 4λεξάνδρου ἕνεκ ἄτης. 
Ὡί ΜΕ Χ Δ ν Δ ’ ς Τμ] , 

οἷσιν ἐπὶ Όευς Ῥήκε κακον µορον, ὥς καὶ ὀπίσσω 

ἀνθρῶποισι πελώμεθ) ἀοίδιμοι ἐσσομένοισιν." 
τὴν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ' 

υμή µε κάθιξ., Ελένη. φιλέουσά περ οὐδέ µε πείσεις' 960 

ἤδη γάρ µοι θυμὸς ἐπέσσυται, ὄφρ) ἐπαμύνω 
Τρώεσσ᾽, οἳ μέγ᾽ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 
ἀλλὰ σύ γ᾿ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός, 
ὥς κεν ἔμ᾽ ἔντοσθεν πόλιος καταµάρψφῃ ἐόντα. 
καὶ γὰρ ἐγὼν οἰκόνδ' ἐσελεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι ο» σον» οι 

. ”» ” ’ , Ν / γε. 
οκήας ἄἀλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱὸν 

οὐ γάρ τ᾽ οδ᾽ ἢ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἴἵξομαι ωμ, 
5 

ή ἤδη μ᾿ ὑπὲ χερσὶ θεοὶ δαµόωσιν Αχαιών." 

ὥς ἄρα φωνήσας ἀπέβη σος Ἔκτωρ. 

αἶψα ὃδ᾽ ἔπειθ) ἵκανε δόµους ἐὺ ναιετάοντας. 

πια]. Ὑρ]. Υ 9056. --- ἔμπεδοι {α8ξ, 
ᾱ. 1. Ώθβοππει: νρ]. Υ 1889. σ 916. 
1’ 108. 

968. τῷ ἀἆθταπῃ. -- καί “αποπ’, 
2411 ϱ8ΠΖεηΠ εάαπκεη, Ῥεζειομηποί, 
ἀα[ς ἀἱο σα οσπατίθπἆθ Εο]ρε ᾷος 
Ότεασ]α απἰβρτῖοἩί. ἐπαυρήσεσθαι 
πετᾷα ἆεπ ἄεπι[β Ἠαῦεῃπ ἵ4α- 
τοπ”, 4ἱο Ἐο]ρει 7α βεἈπιθοκθῃ 
Ῥθ6]Κοπππεη γοη ἀἴθεετ Βθδβομαβεῃ- 
ἨθΙῦ 8ΕΙΠΘΒ Οµατακίετν: Ζα 4 410. 

964. τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ: τα Τ 424. 
906. Τετ Κασλάνιαεῖς Περῦ π]ολό 

απξ σε, βΒοπάεταη ἄαξ μάλιστα --- 
ἀμφιβέβηκεν : ἀἱθ ἘΚαπιρίατροϊε 
εοἨπτεχ απ ἀεΐπεχ Ῥθε]ε Ἠεσί: νσ]. 
3 641 υπὰ σα 4 9τ. 

966. ἅτης ὙΝοτου]επάτπα, 
Θοπτπ]ά: σα ΤΠ 100. 

δῦτ. ἐπὶ σα θῆκε “"πποτ]εαί 
σα 4509. --- ὡς πιῖς πελώμεθα: ὨΒΟἩ 
ἀεπι Δονϊθῦ πι Ἐἰπα]βαίζε ει Κοι- 
Ἰαπκάν: Ζα 4 158. Ὑσ]. 8. 580. 

868. «ἀοίδιμοι Ώθβππρςαπ, αἵπ 
(εσεπείαπᾶ ἀες θεαπσος. 

360. φιλέουσά περ οὈπνοΠπ! ἅτ ταῖς 
Ίμεβρε εχπείδεη νη]]εί, ᾱ. Ἱ. 8ο σαῦ 
ἃτ ο5 3π6Ἡ παθίηςξ, Όσσα αἆγετκαξῖν 

9τ0 

οὐδέ: α ντε ἆοσο] πΙο]θ: να]. 
Σ 126. Ι 9456. 

861. ἐπέσσυται οἰσοπί]Ιο]: 185 1 
Ῥοεψεσαπρ ρεβρείσό πας], ἆαποθγ 
νετ]αησῦ ἆἀθπας], βοηβί, τηῖε Τη- 
ΗπΙΏν (1 998), μίοι πρ ὄφρα: 7α 
- 465. 

968. τοῦτον ἐδίωπα, τοτι Ῥατ]ς, 
νο 9ὔ9. -- καὶ αὐτός απο] ΥοἩη 
56114, οἴιπο 81ο] πιαμπθη Ζ1 ]ά8βε]. 

864. ὥς κεν βΠ]Ι6Ι586 απ ὄρνυθι 
968: να]. ϱ 368. 

966. καὶ γάρ εἴθη]πι. ---- οἰκόνδ᾽ ἐσε- 
Λεύσομαι "ψετᾷς ΙπβΗ ας Η1πΘΙΠ- 
σε]επ): σα Ζ 86. 

966. οὐκῆας, Ώ1εποχ, ψὶθ Ε 418. 
Ὑει. η 250. 

90τ. γάρ, τε υοτραπάθη, ψθ ηΤΙ- 
απο. --- οὖκ οἶδα πας ἤ "οϱ’ απᾷ 
ή "οἀθτ”, νο Κ 945. τ29τ. Κν. 
Ῥι. 65, 1, δ. 

968. δαµόωσιν, νε ἴξομαι 967, 
Ἐπίαταπι, 88 δαµά(ο)ουσιν, δαμῶ- 
σιν. 

Υ. 969---602. ΠΗελίογς Ζιιδαηπιείι- 
Ἱωπ]έ πού σαι ιά Ιπά. 

870. Ὑσ]. ϱ 28. ἐὺ ναιετάοντας 
σαῖ πγομη]α{, ἆ.1, πο π]1ομ.[ΑπΙΠ.] 
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Έ , 
οὐδ᾽ εὗρ᾽ ᾽άνδρομάχην Λευκῶώλενον ἐν µεγάροισιν, 
ἀλλ᾽ ἤ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐυπέπλω 
πύργω ἐφεστήκει γούῶσά τε μυρομένη τε. 

ας 2 ς 2 2ἡ 2 ; / 2” 

Έκτωρ ὃ᾽ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτµεν ἄκοιτιν, 
ἔστη ἐπ᾽ οὐδὸν ἰῶν., μετὰ δὲ δμωῇσιν ἔειπεν' 5τ ὧι 
εἰ δ) ἄγε µοι, δµωαί, νηµερτέα µυθήσασθε. 
πῇ ἔβη ᾽4νδρομάχη Λευκώλενος ἔκ μεγάροιο; 
ἠέ πῃ ἐς γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐυπέπλων, 
ἦ ἐς ᾽άθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 

Τρωαὶ ἐυπλόκαμοι δεινὴν Θεὸν ἱλάσκονταις, 380 
τὸν δ) αὖτ ὀτρηρὴ ταµίή πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

Έκτορ. ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληθέα µυθήσασθαι, 
οὔτε πῃ ἐς γαλόων οὔτ᾽ εἰνατέρων ἐυπέπλων, 
οὔτ᾽ ἐς 4θηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 
Τρωαὶ ἐυπλόκαμοι δεινὴν 9εὸν ἑλάσκονται, 9556 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πύργον ἔβη µέγαν Ἰλίου, οὔνεκ) ἄκουσεν 
τείρεσθαι Τρῶας., μέγα δὲ κράτος εἶναι ᾿χαιῶν. 
ἡ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει. 
μαινομένῃ ἐικυῖα᾽ φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιθήνη.« 

ή όα γυνὴ παμίῃ» ὁ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματορ Ἕκτωρ 990 

ο. τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐυκτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς. 
6 μ 

Ἀπὸ. πύργο: Ζα ΙΤ 149. 
8Τ4. ἔνδον, πι Μᾶππετββα]ο αἱς 

4θια Τοικαητη]αησδΡ]αίπα 4ετ Έα- 
πα]]]θ, 

9τδ. Ὑρι. υ 128. ἐπ᾽ οὐδόν τα 
ἕστη: ᾱἱε Ῥομψε]]ο ἆετ Έταιει- 
πιοηπαπσ 6ὔσεποι Ἐτάς Ἠϊπζετ ἄθτι 
ἸΜάππειβαα]. -- μετὰ δὲ δµωῇσιν, 
νο 958, οὈπολ] οι πας απι ΕΙπΠ- 
Ραηρο απ{ ἀ4εγ Ῥολπγε]]ο βαπά. 

3τ6. νηµερτέα, παοφίαπανιθνίθς 
ΚΝεπίαπαι: 41ο αμτηςί ,ΜΙΕΥ19. 
ε 900. 196. ο 26. Έῦοπεο ἀληθέα 
955, [Απ]αηρ.] 

918. ἠέ πῃ απᾶ ᾖ κτξ. κιπᾶ εΏει- 
{α]15 ἀιτε]εζε Ένασεῃ. --- ἐς Ὀ6ῖ πας]- 
Ἰο]σεπάετα 6επεβν. ἄν, Ρι. 48, ὃ, ὅ. 

919. ἐς θηναίης, ψὶθ Ίπι 1.8. ̓ αἆ 
Πύπεγυαε. ἄν. Ώι. 68, 91, 9. -- 
ἔνθα περ ἄλλαι "πο ᾳεταᾶο ἀτοα 
απάθγπ), ᾱ. 1. εὔεη ἀαλμῖηπ, πο, δἵπ 
αἴαδι]ον Ὑ ογβαβομ]αί5: 984. Ν 5ρ4. 
α 1986. 2910. ν 64δ. κ ῥ65: να]. 

η 32085. ν 284. 

380. ἐυπλόκαμοι {ἱεσ]πίθησε- 
εοἩμπιᾶσκί, αεπεπᾶς ἈΒεϊπογῦ. 
--- ἱλάσκονται: 4θ οοπαῖα. 

986. ἐπὶ πύργον, Ζα ἀ4θπι 9τ8 σε- 
ποπηζεη Τατπιε ἄρει ἆθπι εἰκᾶ- 
8οπεπ ποσο. : 

98Π. πράτος αρ Ὁ Ῥετσοανίς]ζ. 
388. ἐπειγομένη ε]]15.-- ἀφικάνει 

παῖῦ Ρει{εκρεάεαίαησ Ἱδῦ σε]οπι- 
πιθπ”, νῖθ Ἡ 48. ὅ 159. Κτ. Ὀ]. ὅδ, 
1, 8. Βο 5ομΠείδ6 ἀἱο Βοπαβηστίπ 
απ5 ἄει ἘᾳΙΕ6, πιῖν ἄαοτ Απάτοπιασᾖε 
σῖπσ. 

9859. μαινομένῃ ἐυκυῖα, πγοᾶιτο] 
ἐπειγομένη οσοβεἰσοτο τά, ἀῑα 
Έο]σε ΊἨγεν αησεῦν ο]]οπ Βθεοτρπί». 
γαι. Χ 460. -- τιθήνη ἀῑε Ντ. 
{ετίπ, π]οΒῦ ΑΤΙΊΩΘ. 

990. ή ῥα Ἠϊεν ταῖς ααφάτϊο]]1ο]ιου 
Ὑγιεάεν]οίαης ἀεεδε]ρει Βαβ]εκίς, 
ὶθ ἆ τπτ. γ δοτ. 1 393. Ὑσ]. σ 906. 
β 891. -- γυνὴ ταµίη, αι ραᾶνο 
Νοππα]νενρΙπάαηᾳ. 

891. τὴν αὐτὴν ὁδόν "Ίεπειπ 
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εὖτε πύλας ἴἵκανε διερχόμενος µέγα ἄστυ 

Σκαιάς. τῇ ἄρ᾽ ἔμελλε διεξίµεναι πεδίονδε, 
ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἠλθε θέουσα, 
᾽άνδρομάχη., Θυγάτηρ µεγαλήτορος ᾿Ηετίωνος, 9956 

Ἠετίων ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκω ὑληέσσῃ, 
Θήβη ὑποπλακίῃ., Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων ' 
τοῦ περ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ) Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ. 

ἤ οἱ ἔπειτ᾽ ἤντησ᾽. ἅμα ὃ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ 
παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπω ἔγουσ᾽ ἀταλά α. νήπ ὔ αἴδ) ἐπὶ κόλπω ἔχου άφρονα. νήπιον αὔτως, 400 
ς Β 2 , δν , 2 / » 
Ἐκτορίδην ἀγαπητον., ἀλίγκιον ἄστερι καλῶ, 

2ο ΄ 2, 

τόν ῥ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον., αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 
” ΄ 

᾿αστυάνακτ᾽ οἷος γὰρ ἐρύετο Ίλιον Ἕκτωρ. 
5 ς λ / 29 λ 2 - --- η τοι ὁ μὲν µείδησεν ἰδῶν ἐς παῖδα σιωπῃ: 

᾿νδρομάχη δέ οἳ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα, 4056 

ἔν τ᾽ ἄρα οἳ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν' 
»δαιµόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ) ἐλεαίρεις 

5ε]Ώίβεη Ἠγεσ’, Ἰπ]να]{8- Αεοπβα[ῖν 
ΖΠ ἀπέσσυτο. -- κατ ἁγυιώς: ἀῑθ 
Βέτα[5εοη ἨϊπαὮ, Υοπ ἆθτ ΑΊΤοΟ- 
Ρο]18 ρι σπιτι εἰκδίεολοι ΤΠοΤθ. 

9995, εὖτε εὈεπάα, σεταἆς α]ς, 
βἰοίς Υπ ΕΒΙΒΟΛ. 

898. τῇ ἄρ) πο 6ῦθη, το]αανΙβο] 
ψ]θ τῇ ῥα 4 499. Ξ 404. Υ 2τὸ. 
ρ πτῦ. 9 4τ2. Απάετο τῇ γάρ. -- 
ἔμελλε διεξίµεναι (ἴπι ΒΙΠΠΘ 468 
Ἐπέυσαπι) Κτ. Ρἱ. δ9, 8, δ. 6. [ΑπΗ.] 

994. ἔνθα ἆα, Νασ]ιεαίσ σα εὖτε. 
--πολύδωρος ἀῑθ υιε]αρεπάεπάε, 
βαθεητείομο. ὙβΙ. 261 ἠπιόδωρος. 
--- ἐναντίη ἦλθε Δέουσα, Ψῖο Ο 88 
απᾶ πῇῦ ἀντίος Ζ 564. Ο 584. Ρ20τ. 
ΑπάτοπιασἩθ γγατ 38ο τοπ Ταγπιθ 
(319) π]εάετ ΠεταὈσοείίεσεη. 

996 -- 6 187. 
996. Ἠετίων Ίπι Νοπηπαξν ἆθπα 

Ἠε]αᾶν ὃς αβεΙπηϊ]]οτέ: εἴπο αὐίτας[]ο 
Ίπνογρα. Βτ. Ῥι. 45. 1, 4. -- Πλά- 
πος 156 αἱβ αἵηπ Απβ]άαίετ ἆθς ]48- 
σεῦϊτσοβ 1π Μγεῖεη Ζα ἀεπΚεῃ, εΓ- 
ἀἰοβπίεί πασἩ ἆετ ΒΙζπβΙοη. 

997. Θήβη: 7α 45866. --ὑποπλακίῃ: 
τρ. Ὑποθηβαι Β 506, ὑπὸ Νηίῳ 
α 186. -- Κίλικες, πῖε 4156, τα 
πηζεχβολεϊάεπ γοη ἀ4επ βρᾶίοτη Κι. 
χετη {η ἆετ εΠάδεῦμοπεη Παπάρο]αξί 
Κ]θ6ΙπαΒΙΕΠΒ. 

898. ἔχετο ναι νυοτπιᾶλμ]{, --- 
΄Ἔντορι, ἄαν ρετεῦπ]σ]θ Ώαν Ὀοΐτα 
Ραβεῖν. Ζα Κιτ. Όι. 48, 16, 1. 

900. ἤ ἀεπιουςίχα αν, πῖθ η 19. 19. 
-- ἔπειτα "4 πεῖθῦ βιί 994 Ε. σι- 
τῆσ]ς. 

400. ἀταλάφρονα άθπ 1αροπά- 
11ο πιαπ{θτη. -- νήπιον αὔτως 
ἨΙΥΑΟ ΚΙΘΙΠΘΠ, πε Χ 484. 6 π06: 
ζα Γ 920. 7 

402. Σκαμάνδριος νοπι Ἠααρί- 
Ώαβεθ ἆ.β ἰτοίβοπθπ Τιαπάθα, ἀθτ 318 
Βομιίσροίυ ἆετ Βίαάς Ττοῖα σα]θ: 
2 Ε στ 1. Ὑρι. Σιµοείσιος: σι ἅἄ 
414. --- οἳ ἄλλοι: τα Β 6656. 

408. ᾽στυάνακτα "Βία {βο]ιίτ- 
πιθγ) 7α ἘΒμτεοη ἆεβ Ὑαΐθτα, απά 
ἀίεβθετ Ἀαπιε Ἠαΐίε Εἰπσαπρ ϱε- 
{απάρπ. Ὑρ]. Χ 406 8. ϱ, π80. Όσες 
Ἠε]κίοτ! Ῥο]μάβοπο Ααζονημι σα Β 
802. [Απλαπρ.] 

404. ή τοι Ἰεῖρεῖ παοι ἆθῃ Ἅψί- 
βοπεηροπιεγκαησεη πΊεάοτ σαχ Ει- 
2ὔμ]απα ζατῆο]ς. --- σιωπῇ τα ἰδὼν 
ἐς παῖδα. Όας ἄ8πσο νθταηδοΠαι- 
Ἠο]μέ ἄῑο ε]]ε Ὑαἰετίτειᾶο. 

401. δαιµόνιε, αἱ πι]άει Ὑος- 
νγατ{, εἶνα: απ Ὀδρδεχ Ματπῃπ. -- 
φθέσει, πι Ναομάτασ]ς νοταηρθείε]]ῦ. 
--- τὸ σὸν µένος ἀϊθ6βοτ ἀθῑπ Μπῦ. 
γρ]. 4 201. 1 615. ὦ 9506. οὐδ᾽ ἐλε- 



6. ΙΔΙΑΔΟΣ 7. 129 

παϊδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 
σεῦ ἔσομαι' τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν ᾿4χαιοί, 
πάντες ἐφορμηθέντες. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 410 

σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι' οὐ γὰρ ἔτ ἄλλη 
ἔσται θαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύ γε πότµον ἐπίσπῃς, 
ἀλλ᾽ ἄχε᾽. οὐδέ µοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ. 
ἡ τοι γὰρ πατέρ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος ᾽άχιλλεύς, 
ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων ἐὺ ναιετόωσαν. 4156 

Θήβην ὑψίπυλον' κατὰ ὃδ᾽ ἔκτανεν Ἠετίωνα. 
οὐδέ µιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε δυμῶ, 
2 μι / λ 2/ / 
ἆλλ ἄρα µιν κατεκηε συν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 

ἠδ᾽ ἐπὶ σημ᾽ ἔχεεν' περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 
νύμφαι ὀρεστιάδες, κοῦραι «4ιὸς αἰγιόχοιο. 450 

ο δέ µοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν µεγάροισιν. 

αίρεις, εἴπ Ὑοσπατέ απί Εταπᾷ ἆθ 
Ἰπ ἀεπι Ψοτπετσεπεπᾶει οπΠα]ἔεηθη 
6εάαπΚεης, ἀαΐς ες Ῥεί Βεἰπᾶξίσαηπς 
βεἴπθρ Μτΐθς 8ἵο]μ ἀατο] Κείηπο ἨΠο]- 
β1ομό σατᾶςκμα]θεη Ία5ρ6. 

408. ἄμμορος "απίεϊ]μαβαρ’, ἆα- 
πετ επίρεμτεπᾶ, ππσ]ᾶοΚκ]ομ, πε 
6 ττὸ: νε]. Χ 485. υ πθ. " 

410. κε κέρδιον εἴη: ἄετ Ορίαξῖν 
τὶς μέ ΖηΙβοπθη ἆθπ Ἐτθατίβ, ψγῖθ 
4 11, επἰμΒ]ς΄ εἴπ εαθ]εκῆνας 
Ὀτίειϊ, πψε]ομε ἄεπ Ἐππίτιθ ἆθτ 
πι Ἐπίατ Ὀεσειοππείεν Ἐτψατίαης 
νοταιβεείσζῦ. 

411. σεῦ ἀφαμαρτούσῃ π6ηη 1ο] 
αἶσελὮ νατ]οτεπ Ἠπᾶ τίς, πο ἆ 506. 

419. ἔσται, πᾶτι]Πςε] µοί. --- σύ γε: 
Ἰπ ἀἶθεετ Βεϊοπαπς Ἰεσί ἄετ σαη7θ 
ἨΓετῦ απασεᾶτῆΏοχκί, ἆθπ Ἠε]ίοτ Εῆτ 
αἶεθ Ἰαῦ: τρ]. 459 { παπά πα Ι 981. 
ἕ 1ζ4. 

419. ἆλλ᾽: 5οπάθετη πι. 
ἄχεα Ῥεβπαιετσθη, Καπιπιετ ἀθ8 
6αεπιᾶζεβ, ἆάβ οπιρέαπάεπο Ίγε]ο: 
σα ΙΤ 419. -- καὶ π8ςἩ οὐδέ {α[κε 
πατηρ ππὰ µήτηρ νε εἴπεη Βεστίβ 
ΖΠ88ΊΩΊΊΕΠ: τρ]. 4 409, 

415. ἐὺ ναιετόωσαν: Ζα 8τ0 απᾷ 
4 456. 

416. κατὰ ὃδ᾽ ἔκτανεν Ἠετίωνα 
απ5 414 ππεάετπο]ό πηῦ Χεππιπσ 
4ες Ναππεπε είαῦέ ἆετ Βερείοεππαπρ 
“γαθετ” (σα 4 1ΤΤ), ππι ἆεπ {ο]σεῃ- 

4επ (6ερεπεαίσ πας Νασμάταο]ς απ- 
Ζπβε]ιΠείβεηπ. Ὀτίσεπς ἀϊεπεηπ ἀΐθεε 
εἴηπζε]πεη Ζῆσο Ὀ]5 490 ἆατα, ἄῑα 
πδ[56 ἀεθ Ὑετ]αείθς Εἄτ Απάτο- 
ΠΊΒΟΠΘ Ζα νεταπεςμαι]σ]θη. 

411. ἐξενάριξεν ἵπ εἰσεπί]οποι 
Ῥεάεπίαηπσ: οπ{κ]οιάείε ἆοθτ 
Ἠγαέίεπ. --- σεβάσσατο Τί θυμῷ, 
παε 161. Ἐτ 5ομεαῦε εἶο] πᾶπα]Ισ]ι, 
Ίμτη ἀῑε εἩτεπνο]]ε Βεείαϊέαπςσ (σὺν 
ἔντεσι 418) ζα οπίσΙεπεη: εἶπ Κοπ- 
ταξί ταῖς εεἴπεπι Ηαπάε]ηπ παο ἄθπι 
Έα]]ο ἀθ5 Ηε]είοτ. 

418. σὺν ἔντεσι: τβ. µ 18, ταῖς 
δαιδαλέοισιν -- Ν 88Ι. τι9. 

419. ἐπὶ σα ἔχεεν “ολϊθίθίο ἆατ- 
πα, ειτ]οπίοίο ἀατᾶρετ. 
περὶ δὲ πτελέας κτὲ. Νατ ἀαπ Εἴτ- 
εὔεη απά Εὔητετη γγοτάεη αἴππε]πε 
ἀτᾶρετ αττ]ομ{εί, απἀ ἀϊθεβο ππεγάεη 
ἀατοἩ Βᾶπτας απβσοσεϊομπθί, ἀἆθτθῃ 
Απρβαπσαηρ ἨΙεγτατ Υετπεντ]]ομαπσ 
4ε5 Τοΐεα παοἩ ἆθπι Υο]]κβσ]ααῦθεῃ 
ἀεπ Ἀγπιρῃεηπ Ρεϊρε]εσί νι. 

4950. νύμφαι κτὲ. νβ]. ἕ 106. 198. 
---ὀρεστιάς ὈεισΏεπγοληπεπᾶ, γοή 
εἴπεπι αρρε]]α!. ὀρέστης ϱεδΙ]ά εί: 
να]. ὀρέστερος. 

451. οἵ Βε]αζῖν ταῖξ παςμ{ο]σεπ- 
ἀεπι ΠΏεπιοπεϊχαῖν οἳ, νο ΙΓ 199. 
ἑπτὰ κασ. Ἰαῦ εἶοἩ αρροβῖξν απ 
4α5 Ἠε]αίν οἵ απσεςςἩ]οββεῃ. Κτ. 
Ρι, απ, 28, δ. 
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ρ Λ ’ ” ’ ” ” , 

οὗ μὲν πάντες ἰῶ κίον ἤματι 4ιδος εἴσω 

πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾽άχιλλεὺς 
βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀίεσσιν. 
μητέρα δ᾽., ἢ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκω ὑληέσσῃ, 4ο 

τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι κτεάτεσσιν, 
ἂψ ὃ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι ἄποινα, 
πατρὸς ὃδ᾽ ἐν µεγάροισι βάΛ᾽ ᾿άρτεμις ἰοχέαιρα. 
Ἕκτορ., ἀτὰρ σύ µοί ἐδσι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 
ἠδὲ κασίγνητος. σὺ δέ µοι θαλερὸς παρακοίτης: 430 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν᾽ ἐπὶ πύργῳ, 
μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα. 
[λαὸν δὲ στῆσον παρ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα 

ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος᾽ 

459, ῷ “απ οἰποπ). Ἐτ. Ρἱ. 48, 
9, 1. --- ΄Αιδος εἴσω: Ζα 984. 

454. ἐπί Ὁσαὶ: Ζα Ε 19τ. --- εἰλί- 
ποδες νοη εἴλω, ἀῑε ἘΙ[εο Ζα8απ]- 
πηρπτᾶπηρεπᾶ, ἀἱο Ἐῆ[εα νηπάεπᾶ, 
εεπ]ερρ{[β1ρ, νγαῖ] δἶο Ὠ6ῖ Ίεάεπι 
Βο]τϊσς παῖ επ Ἐπίεη ππᾶ Κ]αιοῃ 
εἶπο Ἠα]ρο Ῥομταπρεπνήπάαπς πα 
4ἱ6 ροταᾶο 1ήπίο ἀθ9 Ίερεβ Ὦ6- 
ΒΟἨΤΘΙΌΘΗ. 

400. βασίλευεν Κδπὶσίη να, 
465 Κῦπιρε ἄεπιαμ]π, νΙθ 1 286. --- 
ὑπὸ Πλάκω, νε 996. 

406. Μπι τὴν πχ μητέρα ποςἩ 
οἴππια] απΓσθποΠΙΠΙΘΗ. -- ὃδευΌρο 
Ἠ1ε]Ἀς6χ, παςη Ττοῖα 1π8β αελᾶΙεεπο 
Τ,8ροεχ. --- ἤγαγε: τα 4 259. -- ἅμ᾽ 
ἄλλοισι, ἄεπηπ ϱρείαηρεηπθ ἘΤΑΠΕΗ 
ρα]ΐζεπ, πο ΒΚΊαΥεΠ, πχ 815 ἨΗαῦο. 

40π. ὃ γε, ΠαχνοίρεποΏεη Ίπα (16- 
σεπβα{ζ ζα Ατίοιηϊς 498. --- ἀπερείσι᾽ 
ἄποινα: Τα 4 19. 

408. πατρὀς, ἆἀεβ Ὑαΐοτο ἆθι 
Μπαϊιεγ ἆἀετ Απάτοπιαςμθ: «ἀἶθβεν 
Ἠαΐίο 5εἶπο Τουμίαν ]οβσε]καα{ῦ απὰ 
Ἰπς Ὑαὔετλαις Ζατήοκσα[ϊμτί. --- 
βάΛ᾽ Άρτεμις: νο εἶπεπι Ρ]0{ΖΗ6Ἠθη, 
Ἀ9εγ 5οἩπι6γΖ]οξεπ Τοάς. 

499, Ἔκτορ, ἀτὰρ σύ, πὶθ 6, 
Τα ὃ 2956, "Ἡο]κίοχς, παω αΏθχ 
ἆταῦ, πι ἀερεηραῦς 7α ἆετ ερθει 
ΥΕΓΠΟΠΙΠΠΙΕΠΕΠ ΕχζᾶἨ]απσ νοτι Τοᾶε 
46 Ὑαΐετα, ἆετ Βτᾶᾶετ απά ἆεχ 
Μαίου. Ώετ παπ {ο]σεπᾶφ ἀεάαηκε 
ϱο]εί αβεν ἆα Ῥ188ῦ πιθῖη αἱ]692 Ῥο- 
τοῖθεῦ ἀῑε Απζοτάεγαπσ 481 νοΓ. 

451. νῦν, Ὑά5δ 6 Οἱ ]αεὐσί πὶοπῦ 
σεί]απν, νσ]. 401 οὐδ᾽ ἐλεαίρεις. --- 
αὐτοῦ "πϊ1ατ”, πᾶμον ετ]κ]ᾶτί ἀατο] 
ἐπὶ πύργῳ "ααξ ἆθπι Τατπιθ”, 
πο ας 378 βἶομ 5ο]Ὀεί Ὀείαπά, Απιοῦ 
γοη ἆα απβ Κῦππε Ηε]ίογ Ζατ Ὑε- 
ἰοιάΙσαπρ 4εν Βίαᾶς ἆαβ } οἶ]ς Ἱοπι- 
ΠΙΟΠΟΙΕΥΘΗ. 

455. Ὑσ]. 408. γυναῖκα εἴατί ἐμέ 
Ζ4Υ Βοπεϊεμπαπρ ἀθβ οἴπίβοποι Ὑεχ- 
Ἰά]πίρρος ἆθβ Ἠε]ίοι σα 1]π, 

495--459. Ὠϊ6βο Ύ6χβθ αἰπᾶ νοη 
Ατιβίατοἃ πο Ἠεολῦ νδιποτ{εη. 
Ώδηππ ψθηηπ ἆ16βο ἰακβεπεη Βαί- 
βοπ]ᾶσο απ΄ ΑἶΟἨ απο ἵπ Απάτο- 
πηασῃθς Μαπᾶς νιθ]]εἰοαί πΙομῦ ππ- 
ΒΏΡΘΙΠΘΑΒΒΕΘΠ βοΠθ6ίπεπ, 80 Αἰπᾷ εἶθ 
4οσμ πξ ἆατ ααρεπρ]ςοκεπεν β- 
ἰπα[ίοη, πο ἆῑο Ένουτ πΙομῦ εἵππια] 
1η ἆοτ Νάπα ἆθρ Έποχθ ἸΚάπαπρίεη, 
ναθ 1ης ἆθγ τοτπετᾳεπεπάσα ΕΒ10ῦο 
481 ππνεταϊπσατ. Απο Ῥ]οίρει εἷθ 
Ιῃ Ηεχκίοχ:ε Απιμοτῦ σαπᾳ απροτῦς]κ- 
βιομ{1ρῦ. | 

455. παρ) ἐρινεόν πθβῦεη ἆθπι 
ἘοϊσοπΏααπι, ἀ4θτ ἄπτο]ι Α]ΐοτ απᾶ 
τῦ[βο απβροεζθϊομἈπεί ἵπ ἀετ Νᾶμο 
4ει δίαάυ ααξ εἴπθυ ποτά νγθβί]οἩ 
6ε]εσεπεπ ΑπΙῦμε εἴαπᾶ: 4 161. 
ὰἁ 1460. Ῥεϊ Ἐτραααπςϱ νοηπ 1οβ 
ἀπτοἩ Ῥοβαϊάοη ππᾶ ΑΡρο]]οη Ἰαίῦο 
ηΏο] ερᾶίετει Βαρθ απ 41εβετ Βεῖζθ 
46τ κβἴετρ]οπο Μαπηπ Άα]κον ϱε- 
αχὈθιθεῦ, ποιο ἀἱο Ῥζαᾶς Ἠϊοι απι 
2ασᾶπσ]ο]λείεη παχ. [Απμανς.] 

454. ἐπίδρομος Ῥετδππηβαχ, ἆεπι 
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τρὶς γαρ τῇ γ᾽ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ᾽ οἳ ἄριστοι 

1256 

ἀμφ) 4ἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα 
ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾽άτρεΐδας καὶ ΤΓυδέος ἄλκιμον υἱόν' 
ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε Βεοπροπίων ἐὺ εἰδώς. 
2” . 2 κά ΔΝ » ’ Δ 2 / ζς 

ἢ νυ καὶ αὐτῶν Όυμος ἐποτρύνει καὶ ἀνῶώγει. ] 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ' 440 

»ἠ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα µέλει, γύναι' ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
9 οκ Δ / 5 / 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 
. Δ εν / 2 , / 

αἴ κὲ κακος ὥς νὀσφιν ἀλυσκάξω πολεμοιο. 

οὐδέ µε θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ µάθον ἔμμεναι ἐδθλὸς 
αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι µάχεσθαι, 
ν] ’ ιά / , 2 ν] ” Δ 2 -” 

ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ' ἐμὸν αὐτοῦ. 

εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν᾿ 
2/ 5 2, 2. ας / 2/. ο 

ἔσσεται ἦμαρ, 0οτ ἂν ποτ ὀλῶλῃ Ίἴλιος ἱρη 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο. 
ἀλλ᾽ οὔ µοι Τρώων τόσσον µέλει ἄλγος ὀπίσσω. 

Αποστιβο απιβσθβθοῦ”ί. -- ἔπλετο 
νγατα, ἵπ ἀει Ψεγσαπσεπηεϊῦ, πο 
ππαπ επ ὙετεποὮ πιαομίαο (455). 
Ῥιο ἸΜοτίε καί Ῥϊς τείχος 5Ιπᾶ αἱς 
Ἐτίαλτιπρεεαίσ Ζαᾳτ Ετκ]ᾶταῃπσ Ἠϊη- 
Ζαρε{ϊρῦ. 

480. ἐπειρήσαντο ἂΏεο]αῦ: τα ο]ι- 
{εη ἆ4επ Ύδτβας], ἀἱοθ Μαποτ σι 
ετβίείσεη. σι. ή 11. 

456. ἀμφ᾽ Αἴαντε δύω ατὲ., ἀῑε 
σεπαππίεηπ πηῦ εἴπσεεςμ]οβεεῃ. 

458. ---ἡ βε]]έσαν Ἐτκ]ᾶταπςσ ἀες 
γοχγπετσεµεπάεπ ραταίαἰΏδοὮ Ζυγαὶ 
Μδρβ]ιοπκοιίεη, ἀϊο τῖτ αἱ ἆᾱῖς- 
Παπκπε ἈΝερεπεἈίπ απεομ]]είδεπ 
πιὔτάθη: 5εἳ ϱ58 ἆ4α[8β -- βθ6ἱ ϐ8 
4 α{ς. 

459. Ὑρι. Ο 48. ἤ νυ καί οἆετ 
νιοἩ] απςἩ. -- αὐτῶν θυμός 1Ἡτ 
εΊσεπετ Μπ{. -- ἐποτρύνει καὶ 
ὀνώγει, εἴπ εἴαρῖετ Ὑεταθο]]αίς: 

'. 4ας5 Ετᾶξδθη5 παςὮ ἆθπι Αογῖςῦ ἔγισπε 
1850 ο πατ 9ο ετ]ε]ᾶταοτπ, ἀαῑς εἷθ 
απξ αταπᾷ ἆεβ ἀτείπια] σεπιαοΒίεπ 
ΎὙεγεπο]μβ αποἢ σεσεηπᾶτθϊσ ἀῑο Ἐτ- 
πεπετηπσ ἀθβεε]θεῃ ογπατγίεπᾶ, ἆἀῑο 
γετραπσεπ]εῖς πό ἆετ ερεπψατί 
πι Ρτᾶδεης Ζπβατηπηθη{α{ες. [Απ- 
Ῥαηρ.] 

441. τώδε πάντα “4168 α]]16β) 

450 

πας ΑπάτοπιβοἩμθ 8ο εΏεπ. σοεδασί 
Ἠαΐζε, Ώδβοπάςις αΌετ 4592. 

445. Τρῶώας, πᾶπα]]εὮ 1πτεπ Ταάε]. 
--- ἑλκεσίεπ]ος σοπαπάπας]- 
5οΏ]ερρεπά, παγ τοπ ἄεπ Ττους- 
ΤΙΠΠΕἨΠ, πο Η 99τ. Χ 106. υᾳρι. 
τανύπεπ]ος 7ζα 1 998. 

448. πολέμοιο 156 γοη νόσφιν αἳ- 
Ἠὰπσίς: 8ο εδομεῖηῦ 1πι ας Κοπι- 
ΠΙΔΠάΟ γοπι Τατπιε: σα Ἐ 92608. 

444. οὐδέ µε θυμὸς ἄνωγεν απςἩ 
νετρ]αίεοί ϱ5 πιῖτ πιθΙπ Μαέ, 
Ζηεϊῖετ γαπᾷ σεσεηπ ἄεπ 481 σε- 
τηποἩίεη Ὑογεεβ]αςσ. ἄνωγεν Ῥει- 
{ε]έ πες Ρτᾶβεπερεασπίπησ.---μάθον 
“1ο Ἰεγπζθ’, αὖετ ταῖς ΕΙπδο]](ς 
ἆε5 οπίκρτθεπεπᾶεηπ Ηαπάθ]ης: νσΙ. 
εἰδέναι ταῖς ΟἨ]ε]κθεη, ἆῑς εἴπετ β1δῦ- 
Ἰοπεη Βεσνβ επίμα]ίεη: σα ι 189. 

446. ἀρνύμενος, τα 4 1569. α ὅ, 
Ῥεπιᾶλί σα παπτεῃπ. Ἠεκίέοι ση] 
Εῆτ αἰοὮ απᾶ εεἴποι Ὑαΐετ ηιχ ἄθη 
Ώπα]τα ἃετ Ῥαρίετκεϊό τείνει: ἆθεππ 
ἀαΐς αἶο] ἀἱο Βίαάυ Γῆτ ἀῑο Ώαπεχ 
π]ομί Ῥεπαιρύεη Ἱὔππε, 5ασῦ 6Υ 1η 
ἀ4εηπ {οἱσεπάεπ ἀτθι Ύ6γβθη, 
441-449 -- {4 165--165. 
450. ἆλλ᾽ οὔ µοι κτὲ. 18ῦ ἀἷθ 

Απόσοτῦ α[ 4994. -- Τρώων, πῖθ 
4ἱ6 {οἸσεπάεηπ (απείνο αἰπᾶ οὔ- 
Πεκίνο. 
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οὔτ᾽ αὐτῆς Εκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος. 
οὔτε κασιγνήτων. οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ᾿ ἀνδράσι δυσµενέεσσιν. 
ὕσσον σεῦ, ὅτε κέν τις ᾽4χαιῶν χαλκοχιτώνων 
δακρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας. 406 

καί κεν ἐν άργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἰστὸν ὑφαίνοις. 
, ή / , κ ς , 

καί κεν υδωῶρ φορέοις ἸΜεσσηίδος η Ὑπερείης 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένη, κρατερὴ ὃδ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκη. 
καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν' 
"Ἔκτορος δε γυνή. ὃς ἀριστεύεσκε µάχεσθαι 400 

Τρώων ἱπποδάμων., ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο: 
ὧς ποτέ τις ἐρέει., σοὶ δ᾽ αὐ νέον ἔσσεται ἄλγος 

; .. 2 2 ’ 2 ; / 5 
χητεϊ τοιουδ΄ ἀνδρός, ἀμύνειν δούλιον ἠκαρ. 

ἀλλά µε τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι. 
πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ 9) ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι.΄ 406 

ὧς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιµος Έκτωρ" 

451. αὐτῆς, ποάπτο] ἀῑο Μαίίον 
Ίπι ἄορεηβαίζ 7α ἀ4επ απάθτη πΒς]- 
ἀτήο]]]οα Ἠετνογσεβποβεν π]τᾶ. 

452. οἳ εν πιὶῦ πέσοιεν :ἀἱα 
στο] ἴα]]επ ποτὰσπ). ντ. Ὀι, 
δ4, 14, 1. 

454. σεῦ 16 νοη ἄλγος (4650) αὉ- 
Ἠᾶπρϊσ. -- ἄγηται Ίπ βαΐατ. ίππο, 
5ο. σέ. 

455. Ἰπψοϊες Ἠεπαιεί. -- Π 881. 
ο 195 

406. Ἠεκίογ νεταεἰζῦ βἶοῖἈ τις 
Τευλα{ρκειῦ ἵπ ἀῑε αππ]ϊοκ]ε]ο 
Ζοαἵς, πο Απάτοπιασμο Βκ]ανεπᾶϊθηείθ 
νοττ]οἈίεη τηῇββθ. --- ἐν ἄργει, Ίπι 
Ῥε]οροπῃθα. --- πρὸς ἄλλης, 'νοη 
εἴπετ απάειη Ἰαχ”, πι Αατασο 
εἶπει απάθτη, αἱς Ὀκ]ανίη. Κτ. Ρι. 
68, 97, 4. 

4ὔ0Τ. Ἰεσσηίς νη]τὰ αἱ Φπε]]ο Ώοαι 
Έπεταρπε 1π Τιαεοπῖσα ετἈλμπῦ γοη 
Ῥαυδαῃ. ΠΠ 20, 1. --- Ὑπέρεια 18ΐ α]β 
Ωπε]]ε 1π ΤἩεεβα]εη Β Τ8δ4 σεπαηπϐ. 
Ἠτεχ Ῥι]άεη Ὠθιάε Ωπε]]ει ἆθῃ (3θ- 
ρεπεαίᾳ νου Βῆάεπ απᾶ Νοτάθη: σιι 
1 4ὔ9, Ύοη αρᾶίετα Ώιομίθετη πη]τὰ 
ΑΠΟΤΟΙΙΑΟἨΕΘ πΙτκ]Ηο] αἱβ Ἰ/αββε- 
ἰπᾶσετίη νοιφα(άλτῖ, ---- Ώιε ἀεπείῖνε 
αἶπά αὐ]ανίβομο. 

468. πὀλλ᾽ ἀεκαξομένη, πῖεν 211, 
ΨΟΤΑΠ βἶο]ι ἀἱε {ο]σεπάεπ Ἰοτζε 
ρερεπρᾶ{σ]]οἩ απδομᾖείβεη. 

409. εἴπῃσιν Κοπ]απ]καν ἵπ βαῦα- 
τ1βοβθπα Βππθ. ἵτ. Ρἱ. 64, 8, π. 

460. 2νγοῖιεν Ἠοπιεῦ. Ξ- 4 π46. 
Ρ ὃ51. 

461. ἀμφεμάχοντο, βαΏ]εἷκῦ τι απ. 
κε. Όι. 61, 4, 4. 

462. ἐρέει: σα Ἡ 87, Ῥοβπιπαῦθυ 
α]5 εὔπῃσιν 409. 

465. Ετείες ἨΗεπικβοἩ.: γρ. Ί' 
954. τοιοῦδε ταῖς ἄθπι ἨΙπνεΙβεη- 
ἀ4επ δέ: οἶπες βο]οπθη π]θ 1ο] Ῥίη. 
- ἀμύνειν 18 Υοη τοιοῦδε αὖ- 
Ἠάπρῖς, ᾱ. 1. ὃς τοιόσδε ἐστίν. Υαἱ. 
Ο 9564. Ζα Κτ. Ῥι. ὅὅ, 8, 6. -- 
δούλιον ἦμαρ ἕ 940. ϱ 328. 

464. τεθνηῶτα: Ζα Η 80. --- χυτή 
πηῖΏ γαῖα, β{εἴΒ γοπι ταρλῆρε], πο 
5 114. Ὢ 2060. 

40ὔ. πρίν γέ τι πηῖῦ πυθέσθαι 
ἴομο 16 Ιτσεπᾷ ἨἈδτοθ). Απάςτθ 
πρίν Υ᾽ ἔτι. -- σῆς τε βοῆς σοῦ 8 
ἑλκηθμοῖο: πεαρπιαβίδεἩ γετραπάςη 
της πυθέσθαι, πε]οπθβ Ἠετ, πθ 
Ο 954, νρι. Ε 9561, Ἱηπ Βεζασ αι 
4αβ ετείο ΟΡ]εξκῦ τοπ ἆετ αππζζε]- 
Ῥατεῃ απτπεμπαπηρ ϱἴε]ῇ; γοπ 4επ 
Ῥοβερβινρτοποπηῖπα 166 σῆς ει] ε]κῶ1ν, 
σου ορ]εκζν Ζα τετβῦεπεη, νθ Λ 
205. Τ' 5.1. 986. Κσ Ὀι 1 
[Αημαπσ.] 

406. ὀρέξατο βἰτασκκ{α6βίο]α 5, 

πσφΙΘὰς- 
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ἂψ δ᾽ ὁ πάις πρὸς κόλπον ἐυζώνοιο τιθήνης 
ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς. 
ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἐἱππιοχαίτην, 

Δ 2 2 2 ΄ ή [ / 

δεινον ἀπ᾿ ἀκροτάτης κὀρυθος νεύοντα νοήσας. 4τ0 

ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια µήτηρ. 
ο 2 Δ Δ ΄ 2 ” , [οό 

αὐτίκ πο κρατος κὀρυθ΄ εἶλετο φαίδιµος Έκτωρ. 

καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν. 
η] Δ [έά , ϱλ Ε) Λ ΄ νά / ΄ 

αὐτὰρ ὃ γ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσίν. 

εἶπε ὃ᾽ ἐπευξάμενος 4ιί τ) ἄλλοισίν τε δεοῖσιν' 

»Ζεῦ ἄλλοι τε θεοί. δότε δή καὶ τόνδε γενέσθαι 
παῖδ᾽ ἐμόν., ὡς καὶ ἐγώ περ. ἀριπρεπέα Τρώεσσιν. 
ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθόν., καὶ Ἰλίου ἴφι ἀνάσσειν. 

, ῃ , ς ; » Δ 2 , 9 
χαΐ ποτέ τις εἴποι πατρὀς γ΄ 0δε πολλον ἀμείνων 
2 / 3 / . / 3! ου / 
ἐκ πολέμου ἀἄνιοντα᾽ φέροι δ' ἔναρα βροτόεντα 480 

ατείνας δήιον ἄνδρα. χαρείη δὲ φρένα µήτηρ.΄ 
ὧς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκεν 

πηὶξ ἀαεπεῖῖν πο παοῖ ἄεπ Ύεδτρεν 
4εβ ΖΙε]επε: Ἰαπσᾖίς πας}. 

468. ὄψιν ἀτυχθείς, επ{πᾶ]ε σα 
ἐκλίνθη ἰώχων ἆεπ «ταπᾶ τππᾶ 
τὰ ἀπτο] ταρβήσας πᾶλεν οτκ].τῖ, 
ποσα πθάθτππι νοήσας ἀῑθ γετ- 
Ἀπ]αβεαησ {σύ Κτ. Ῥι. 66, 15, ὅ. 

469. χαλκόν "ας Εκ) Ῥοφοπάθις 
466 Ηε]πιεε: 4Τ9. -- ἰππιοχαίτην: 
σα Ι; 5ὔπ. 

4Ττ0. δεινόν, αἀνετΏῖα] πα νεύοντα. 
--- φοήσας πηῦ ἄεπι Ῥαγασρ, π]θ 
Ῥ 991. υ 96Τ. 

4Τ1. ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε Όταο]Ὦ 1π 
Τ8οπθ6η απ5 ᾱ. 1. ΙαοἩίε αιξ, νο 
π 954, σ δὔῦ. 

415. Ὑσι. Τ 999. 
416. εἶπε δ᾽, πας ἄεπι δέ ἆἀθ5 

ἈΝαςμβαΐσθι πας ἐπεί, πο Η 149. 
Κιτ. Ρι. 6δ, 9, 2. Απάετε εἶπεν. 

4ΤΤ. καί "απο εἴθμί ος 1 Ῥεῖ- 
4επ Κοττεβροπά1ετεπᾶρα Φα{7σ]16- 
4ετα, πε Ἠϊθχ Ὦ6ι ἐγώ απᾶ τόνδς. 
τις Τρώεσσιν, ἕαππίοεν 4επ Ττουιη”: 
Ζα Β 485. 

418. ὧδε ία”. πεῖί σατῦς]κ απ 
ὡς καὶ ἐγώ περ. --- ἀνάσσειν: τοι 
4επ Ὀείάθη ὠριπρεπέα ετ]Ἀαζετπάει 
Εεάστη 166 ἀάξ σπεῖίο 1π 4ἱε Τη- 
Βπϊμνκοηρίταῦοπ συτβοκρεκεβτῖ, 
νε]. 416. Ἐτ. Ρ. 59, 9, 9. --- τέ 

160 {γεῖετ σορία]]έ: σα Β 196. Ἠτεν 
ππά ἴπι Ἐο]σεπάεπ ἀεπκί Ἠε]είοτ 
πΙοηῦ πετ απ ἄεπ Ὀπίθισαιπςσ νΥοπ 
Ἠιος πο 44τ Π. (πεπη απο Αη 
βεἴπεη οἴσπεη, 481). ΑΡετ ἀϊθεοι 
Ἠεεϊβε] ἆετ Ῥάπιπππησ 1860 ἀπτο] 
4ϊε τοτπεχσεμεπάε Ῥεεπο ταῖς Ακΐγ- 
απαςκ πιο[αν]ετῦ. 

4Τ9. εἴποι Ὑαπδομ. Απάθτο εἴπῃσι 
νε 4ὔ9. -- ὅδε “ἀϊθπεν ἆα᾽ Ρἱ8 
ἀμείνων: αἵπ ἀἰτεκίει Απδταί παν 
Ἠιηπεῖεπησ απ{ Αβίγαπας; αὖΏθν Ίπι 
Ἐο]σεπάεη 150 ας ἆῑε ΒΙπαβίοη 
Ῥοεπθϊομπεπάε Ῥατιοϊρίαπι ἀνιόντα 
νοη εἴποι αὐπᾶπσῖσ σεπιαοἩί: γοη 
ἀεπι Ζαγοκκεμτεπάθεηπ, πδπη 6ς σΖ1- 
χΠοκκεμτό, αἱ οἳὮ ποταπββεβαησεν 
πᾶχο: τόνδε πατρὸς ἀμείνω. Ντ. 
Ώι. 46, 8, 1. ᾖΖταχ Βασπο β 2Τ6 ἴ. 
[Αα ς.]. 

480. φέροι 5ο. ἐκ πολέμου: ἄ1εςθ 
Ορίαίϊνε εἴεποπ πΙολῦ ααξ σ]εἴε]αετ 
Φύπ{ο τα]ῦ εἶποι, 5βοπάθτη ππα]θη απ 
ἀνιόντα απ]κπΏρεεπᾶ ἀῑο ΒΙμααίΙοπ 
πᾶηοειχ απςδ: σι Κ 911. 

485. Ηε]ίον σιεθρῖ ἆας Κἰπὰ π]ε]έ 
46ν Ἠἀτεοτίη Ζατῆς]ς, κεοπάθτη σ]6Ιεῖ- 
βατη αἱς Κπ{ασεη Βεεσε]ιῆίσετ Ττοῖας, 
Ζ4πη Ττοςῦ ππὰ Ετραία παη ἆετ Μαί- 
ἴεγ, --- ἐν χερσὶν ἔθηκεν: σα 4 441. 
[Αημαπσ.] 
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παῖδ᾽ ἐόν' ἡ δ᾽ ἄρα µιν κηώδεὶ δέξατο κόλπῳ 
δακρυόεν γελάσασα. πόσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας, 
χειρί τέ µιν κατέρεξεν., ἔπος τ᾽ ἔφατ ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν 496 

δαιµονίη, µή µοί τι λίην ἀκαχίξεο θυμῶ", 
κ ν ’ , ν ς ο 5 2 ΔΝ »” κ δ . 

οὐ γάρ τίς μ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ 4ιδι προϊάψει 
μοῖραν ὃ᾽ οὔ τινά φηµι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
οὐ κακόν. οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 
ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾿ αὐτῆς ἔργα κόµιξε, 490 
ρ / ο ῃ κ ’ η 
ἱστον τ Μἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπολοισι κέλευε 

ἔργον ἐποίχεσθαι' πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι µελήσει 
πᾶσιν., ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ Ἰλίω ἐγγεγάασιν.' 

ὥς ἄρα φωνήσας κόρυθ᾽ εἴλετο φαί / διµος Ἕκτωρ 
ἵππουριν' ἄλοχος δὲ φίλη οὐκόνδε βεβήκειν 49ὅ 
2 ια ” ω Δ ’ / ἐντροπαλιζομένη δαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα. 
αἶψα δ᾽ ἔπειθ) ἴἵκανε δόµους ἐὺ ναιετάοντας 

΄Ἔκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχγσατο ὃδ᾽ ἔνδοθι πολλὰς 
ἀμφιπόλους., τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν. 

Α λ φ Δ ’ [ο 

αἱ μὲν ἔτι ζωὸν γὸον ἔκτορα 

4885. πηώδεῖ, ἵπ Βοσασ απξ ἀαβ8 
νοπ Μοπ]σετᾶσπει ἀπίτεπᾶάο (ε- 
ν/απᾶ. --- κόλπω, Ἰοκα]ετ Ώαᾶν ἀ4ετ 
Ἠπιοπίαπρ: απ 1Ἠτεπ Βαβ6π. Ἠτ. 
Ρι. 46, 9, 4. 

484. δακρυόεν γελάσασα ππ{οθι 
Τητᾶπεη ]ᾶσπο]πά: απο Ιπ ἆοτ 
Μιαιιετίειάο ΧΚοππίο αἰθ :ἆ46ηΠ 
Ῥεμππθιζ π]οηῦ σαη7 Ῥοσπίησεη. --- 
ἐλέησε Αοτὶκί; πατάς τον ΜΠΙί- 
1ειά ετστΙ{{ἔθηῃ. 

496. Ὑρ]. τα 4 361. 
486. δαιµονίη, ἆα Ἀτπι6: νο]. 407. 

-- τι λίην εἶπο σου μη]ίσπε οτί- 
εἴε]]αηρ: Ν 984. 3 968. ὦ 268. 
κ Όδα. ν ο898. σ 20. 

487. ὑπὲρ αἶσαν, πῖο ΤΠ τ80. Ρ 
81. ---ἄιδι: τα 4 ὃ. 

488. μοῖραν ἀεπι νετλᾶπρίεπ Τοᾶς, 
γετᾗηᾶπρηΙβ. -- πεφυγµένον: ἵτ. 
Ρι. 69, 8, ὃ. 

489 -- 8 66δ. Τα]. Υ 416. φ 
606. --- οὐδὲ μέν: απο {ἄτγα]μτ 
πΙομ{, αας]Ὦ 5ο]Ώ6ί πΙολί, -- τὰ 
πρὠτα: “εἵππια]2. 

490---495. Ὑρ]. α 866--9ὔ9. φ 
9σ0-- 9ὔδ. Ἠΐθςο Αιοτάεταπς Ἰαῦ 
Ῥ]ει ἆεπ Ζηγεο]ς 7α Ῥεγα]μίσεπ: 5ἵθ 
8ο]! ἄθες ἆετ ρεπο]λπηίεπ Ατροϊῦ 

Έτ 
ὦ ἐνὶ οἴκω' β00 
΄ 

1ητο ἨῬθεογσπΙββθ ΥΘΙςΘΒΒΘΗ, Ίπ ἆθπι 
Ὑοτίτααθη, ἀαίδ ἀἱο ἸἨΜάπποι Ίπα 
Καπαρίο 1μτο ΡΒΙοΠύ ἴπαπ ψεχάεη. 

495, Ζπεϊιθρ Ἠθπαικαῦ, 5 Ύ 19. 

408. πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, 
πο ἕ 158. --- τοί Ὀῖ ἐγγεγάασιν 
ἙΞ Ε Ἱαυ, 

494, εἴλετο, ποτ ἀπβ Ἰ1εάοτ- 
αα{βδίσεη αἱβ βε]εινετγείιπά]ο] πῦ 
εἴπσεβομ]οββεπ 166, ἴπι εσεηβαί” 
Ζα 4Τὸο. 

490. βεβήκειν σης ΤΒΒΟΠ. 
496. ἐντροπαλιζομένη ταῖθ χέουσα 

1πάθτα οἷς ππίθτ Τπτάπεη βἱο]ι Ὑγίθ- 
ἀατ απά ν]εᾶετ απιάτθοπίθ, απα ἆθπα 
βολοϊάεπάεη Ἠεκίοι παοσαβομαεῃ. 

491 -- δπ0. 
499. τῇσιν παῖῦ πάσῃσιν πα ἐνῶρσεν. 

Κν. Ῥι. 48, 11, 1. -- γόον ἐνῶρσε, 
πᾶππ]οὮ αἱ δάκρυ χέουσα 496. 

500. γόον 156 εἶπο Ψετκήνσαιπς 
απ5 γόων (γόαον), ἀαεπι Ἱπιροτ[εκή 
ΥΟΏ γοάω. Ἠϊθεε Κ]αρε ππι ἀ4θῃ 
ποςἩ Περεπάαεπ Ὠϊ]άδι εἴπ Ύ οτβρῖθὶ 
Ζα ἀεπ Τοξεπκ]ασεπ ππι ἀεπ (96- 
{α]]οπεπ Χ 4ττ8 ο ποσἩ. -- ὦ 
ἐνὶ οἴκω, τα ψ 1585, 1π 5εἶπεπι 
εἴσπεπ Ἠατβθ. 
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οὐ γάρ µιν ἔτ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο 
ἴξεσθαι προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ᾽ἄχαιῶν. 

οὐδὲ νρι δήθυνεν ἐν ὑφηλοῖσι δόµοισιν. 
ἀλλ᾽ ὅ γ' ἐπεὺ κατεδυ κλυτὰ τεύχεα. ποικίλα χαλκῶ, 

σεύατ᾽ ἔπειτ ἀνὰ ἄστυ, ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. 5056 
ς » 5 δες εαῖ 3 / ν , 
ὥς δ΄ οτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνη, 

δεσμὸν ἀπορρήξας Θείῃ πεδίοιο κροαίνων. 
εἰωθὼς Λλούεσθαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 

/ ος ν Δ / 2ῇ 2 ἃ λ ω 
κυδιόων' ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

ὤμοις ἀίσσονται" ὁ δ) ἀγλαῖηφι πεποιθώς, σ10 

ῥίμφα ἓ γοῦνα φέρει µετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων' 
ὡς υἱὸς Πριώμοιο Πάρις κατὰ Περγάμου ἄκρής 
τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ᾽ ἠλέκτωρ ἐβεβήκειν 
καγχαλόων. ταχέες δὲ πόδες φέρον. αἶψα δ᾽ ἔπειτα 
ως ω 3 Φ Έκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεόν, εὐτ ἄρ) ἔμελλεν 51ὔ 

στρέψεσθ᾽ ἐκ χώρης. ὅθι ᾗ ὀάριξε γυναικί. 
τὸν πρὀτερος προσέειπεν ᾽ἀλέξανδρος Θεοειδής᾽ 

ἠθεῖ', ἦ µάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω 
δηθύνων., οὐδ) ἦλθον ἐναίσιμον. ὧς ἐκέλευες." 

609. μένος παὶ χεῖρας “Κταςί 
ππά Ἄτταρ) γεχριπᾶεη: Ν 1056. 
987. Ἡ τὸ, 8ποἩ χεῖρώς τὲ μένος τε 
Ἡ 45Τ. ο᾿ 510. Η 909, 

γ. 5058--529. ΎΤιο Ῥαγίς ιωιᾷ 
Ἠεμίογ πι ἄίο ὁε]λίαο]ιέ ΕΣιγ1ίσ]ι- 
Πε]ιγεηι. 

606. σεύατ᾽ "βοἱσίο β1ο]Ἀ ἵπ 
5οππε]]ο ο πραρπαρ. ψ1θ Η 208. 
ε 561: νο]. Ἡ 921. Ἡβιαβσει ἔσσυτο 
τοη{θ”. 

506---611 --- Ο 268--9568. στατὸς 
εἴπσαβίςθ]]{5, Ίη ἆεπ Βία]. Νασᾖ- 
αἨπαππς Ὀ6ι ες. Αοη. ΧΙ 492 8, 

501. πεδίοιο: τα Β Τ8δ. 
608, ποταμοῖο, Εεπεῖῖν: τα Ε 6. 
ὤ09. πυδιόων Ίπ Ὀείοπίει Ύουβ- 

εὔε]]ε, απίιᾶ]6 εἴπεπ ἨἩαιρίραπκῇ 
46β Ὑοτο]οίο]ις: Ίπι ἩοοΏπσοε[ξῦ]] 
4εντ Κταῖᾶ, επῦκρτεοπεπά Ἄαγχα- 
Λόων 514. --- ἀμφί Αάνεχβ]απι αα{ 
Ῥεϊάεη ΒαΙζεπ), ἀπτολ ὤμοις 'ααἒ 
ἀεπ Ῥομα]ζενη” πᾶλμθν ῬοςΒπητηξ, 

510. ἀίσσονται Γ]αϊζξθτη. --- 
ἀγλαΐηφι πεποιθώς, ᾱ. 1. βεἴποτ 
ῬολσπΏθϊξ αἶσ]ι Ὀεπα[βί. 

611. ῥίμφα ἓ γοῦνα φέρει η8βο] 
Ὥοπιετε Τ1198 Τ. 9. 

ἀσπι γοτπεισεπεπάεπ πεποιθώς οἵπ 
Απακο]αζα 1η Ιεπα{ίετ Ώαχαύε]]απσ: 
τα Ἐ 156. α 215. 4 884. Κιτ. Ρι. 
45. 1, 1. -- μετὰ ἤθεα πβοἩ ἆθπ 
σαποππβεπ Ρ]άΐσεπ, ᾱ. Ἱ. ἀεπι 
Ἠγειάερ]αί. Ῥεν Υετρ]ειοπαραπκό 
Ποσῦ ἵπ ἆει τᾶαβοπεη ΕΙΙο Υο]1 
Βε]ραῦσαςϊπ]. Ῥεπι Βερτίβε 4ετ 
Ἠαβολ]ειξ απηίκρτθοοπεηπ απο αἀῑς 
ἨἘγίμπιεη 41θεες Ύ6Γ86Β. [Ἀπμαπρ.] 

618 --- Τ 898. ἠλέπτωρ "ἀετ εἴταμ- 
Ἰεπᾶς), Ἠϊετ απο οἨπο Νοπιεη Υοη 
4ος 8ο ππθ. --- ἐβεβήκειν, πιθ 495. 

ὤ16. στρέψεσθ΄ ἐκ χῶρης: τβ]. 
π 9ῦ5. 

618. ἠθεῦε ἱταπαῖίςθτ. -- καὶ 
ἐσσύμενον, Κοηπθβεῖν, πο Ν 89156. 
Τ8τ. ΙΠ 9, 5οπςῦ πηῇ Ῥεϊσε[ιβίετα 
περ οετ ἐσσύμενός περ ΟἨπΠθ6 καί. ᾿ 

619. οὐδ᾽ ᾖλθον «οἩ]ιθ[β βἰοῖ απ 
δηθύνων, 4α55ε]οο ααε(ζἨτεπά. --- 
ἐναίσιμον Ζ7α ταοςηἈίοντ 2610. --- 
ὡς ἐπέλευες: 981. 864. Ῥατῖς εὐεῖ- 
σοτέ Ἠ]ετ ἀἱο πΙτκ]οὮπο βασβ]αςε, 
να. 608, παπι ἆπτοἈ ἄεπ Απβάτιςξ 
εθἶπθβ Ἐᾳίεις ἆθπ Βτπάει ταῖς 816] 
Ζα ΥοτεῦἩπεη. 

9 
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τὸν ὃ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ' 

6. ΙΔΙΑΔΟΣ 7. 

520 
2 μα 

υδαιμόνι’., οὐκ ἄν τίς τοι ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη» 
-” [ή / ” / - 

ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι 
32 Δ ϱ 4 , Δ ” 3 / . Δ 2 3 ” 

ἀλλὰ ἑκὼν µεθίεις τε καὶ οὐκ ἐθελεις' τὸ δ΄ ἐμον κὴρ 

ὄχνυται ἐν θυμῶ. ὅ9᾽ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε ἀκούω 
πρὸς Τρώων. οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. 

ἀλλ᾽ ἵομεν' τὰ ὃδ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ), αἴ κέ ποθι Ζεὺς 
δώῃ ἐπουρανίοισι Θεοῖς αἰειγενέτῃησιν 
κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἔν μεγάροισιν, 
ἐκ Τροίης ἑλάσαντας ἐυκνήμιδας ᾽4χαιούς." 

691. δαιµόνιε, ταῖ]άο ἴαάε]πά: πἩ- 
ῬερτοαΙ{]1«Ί6Υ, πεῖ] ες ηγεσεῃ 6ἴπου 
σοτῖησεπ Ῥασ]θ εἶοὰ ἄὈεταιεῖς οπί- 
εομπ]άϊσί, πνᾶ]τοπά ϱς 5ο]Ιππππθτθ 
γοχνῶτο ἄδου. εἰσ]ι ετσεπεπ 18/ε{. 
Τπάεπα αΏεν Ἠε]ζοτ εἰθ]μό, ἀα[ς Ῥατίς 
β1οἩ ἀῑο ἴηπα 926 Π. σοπιαεηίθ γου- 
ν/ὔτίο Ζα ἩἨοθιζεπ- σεποπΙππεη Ἰαῦ, 
146 ϱι Ῥεπιϊμέ, ἀἴθεεε]θεν σα πιῖ]- 
ἀθτη απᾶ εἶο σΖα του]λ{{εγίσεη, ἵπ- 
ἄθπι 6χ ππίεγ Αποτκεηπαης β6ΙΠ6Υ 
Ταρίοτκ εἰς (651 {) ἆεπ Υουψανς ἆεχ 
Ὀπεπίβομ]οεβεπ]αῦ (628) Ῥεροπάςις 
ἀπτοἈ ας Ῥοϊπ]ο]μο ἆοθβ ἤθρει 1Ἠπ 
5ελὂτίεηπ Τπάε]ς πιοὐϊν]ετί (654 Ε). 
--- οὖν ἄν πα Ορία ἄν Ζαπι Απθάτισ]ς 
οἵπετ ὈῬορήπιπηίεν Ετψατίιπσ: Ζα 
σ 414. 

692. ἔργον πταῖξ μάχης ἀθῖπ Ἠ1ν- 
Κεπ πι Καπιρίο. [Απμανρ.] 

698. Υρι. Κ19Ι. εκών:τα Ν288, 
Υ 214. ὃ ὃτο, πι ἀεσεηραΐ2 σα πδ εί” 
σεπάεπ Ὀπιαίπᾶοι: οΊπ6 Νοῦ, 
απ Μαπσε] απ Ὑν Π]επβ]α{ξ. μεθέεις, 
Ῥατεί ]άςαῖσ. -- οὖκ ἐθέλεις ρτβῦ 
ΠηΘΏΓΡΟἨΊΟΡΡΘΗ. --- τό ΒΤΟΠΟΠΙΘΗ 
Ζα ἐμὸν κῆρ. 

ὤδ4,. ἐν θυμῷ 180 τα κῆρ 38 
γειείάσκαπς Πηζαρσοβᾶρί: ΙΠπΠΘχ- 
11οἩ., ἵπ Ιππθιρίεν Τ1δίθ: σα π 849. 
χ 411. Γ 9 υπὰ α 811. β 192. ὃ 
1508. ὃ. 995. Β 200, Ἡ ο. Ῥ 358, 
μα 4911 απο] ἔνδοθι Φυμῷ 9 ὅττ. 
--- ὅτε ταῖς ἆθπι Κοπῄαπκέίν, ψ1θ 
4 80. --- αἴσχεα, πὶθ 901. 

696. πρὸς Τρώων νο Βθ]ίθη 
ἀθχ ΤΈχους’. ἄν. Όι. ὔρδ, ὃ, 9. 

69θ. τὰ ἀαβ, ᾱ. Ἱ. ππα8 οἴνγα, ἆαξ 
σαΐα ουν] πῖς σπῖκεμοπ απβ. Ῥεῖ- 
θα σοβἰῦτί Ἰαΐ. --- ὄπισθεν ἄρεσ- 
σόμεθα: Ζα 4 963. -- αἴ πε ποθι 
Ζεύς -- ὃ 84, Ἠϊει: {α]1]19 εἶνα. 

6ρπ, θεοῖς "ἆεπ αὐὐίοιπ) τα 
Έλτοη παπά σα Ὀαπ]. 

ὔ9β,. πρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθε- 
ϱον 6ἶπεπ Γτεῖεη Μϊεοεμκτας 
απ{σαβίε]]οτ., ᾱ. 1, Γᾷχ ἀἱθ πγεᾶςι- 
Ρ6ΟΥΨΟΠΠΘΠΘ Ἐτοίμοί! (ἐλεύθερον νηνα 
ἄπτοἩ. 699 οτκ]άτθ) Ῥοῖπι Εδρίπια]ι] 
οἶπο ΒΏαπ]εθρεπάε ἀεῃ σὔμθτη 4αχσιι- 
Ῥχίηπεη. Βεῖ στήσασθαι Περί ἡμέας 
πι οάαηκεα, ποταπ{ ἐλάσαντας 
Ῥεχπορεπ 10. 

-α 

πο ὃς 3 ΑΝ Νο. σι 



ΗΟΜΗΕ ΠΡ ΠΑΡ, 

ΕὉΌΒπ ΡΗΕΝ δοΠὉΙαΕΒΒΑὉΌΟΗ ΕΒΚΙΛΗΤ 

ΤΟΝ 

ΚΑΗΤ, ΕΒΕΤΕΏΗΙΟΗ ΑΜΕΙΣ, 
ΡΕΟΕΒΒΕΡΟΕ ὉΝΡ ΡΕΟΕΕΕΤΟΕ ΑἩ ΑΥΜΝΑΡΙΟΜ Ζυύ ΜὕΗΤΙΗΑΌΕΕΝ 1Ν τΗῦΕΙΝΑΣΕΝ. 

ΒΠΡΤΗΕΗ ΒΑΝΕΟ. 

ΡΗΙΤΤΕΡ ΗΕΕΤ. αΒΡΒΑΝα ΥΠ -- ΙΧ. 

ΒΕΒΑΒΒΕΙΤΕΤ 

ΥΟΝ 

ΤΗ. Ο. ἨΕΕΝΠΤΤΕΙ, 
ΟΕΕΕΙΙΕΗΕΓΕ ΑΝ ΑΥΜΝΑΕΙΟΝ Ζ0Ό αὀττΙιναξν. 

ΡΗΙΤΤΕ ΕΕΒΙΟΗΤΙάΤΕ ΑΌΕΤΑΟΕ. 

τε 

1ΕΙΡ7Ια, 

ΡΗΕΌΟςΚ Ὁνυ ΥΕΗΒΙΛα ΥΟΝ Ε. 6. ΤΕὉΌΒΝΕΒΕ 

18686. 





γοτποτί, 

Ἰάπσοες, αἱς 1οιἈ νυν ϊπδομίο πά Ἠοβῖα, Ἰαῖ εἶε]ι ἅας Ἐτ- 
“ΒοΠθΙπεη ἆετ Εοτϊδείσαπς ἆετ Ίμας5, Ὠεβδοπάετε Ιπίο]σο ἆετ 
Ζαπι Τα ππεἀετ]ο]ίει ἨΒεατραϊύιηπσ ἆει ΓῆΠετ 6ΓΒΟΠΙΕΠΘΠΕΠΗ 
Ἠεί[ε, τεχζὁσετῖ. Ύεηπ 16] επί εἵη πειες ἨΗείί 4ετ ΟΗεπί- 
Ποβκειῦ Ἀρεισερθ, 5ο σεδοΠΙε]ί ϱ5 πΙοΠί ομπο πιαπΠΙσ[α«Πεῃ. 
Ζπειτε]. Ῥε]οι Ῥεῖ 4ετ ὉῬειπαμπιο ἆει Ατοεῖῦ ἆετ Βο]ινγῖετίσ- 
Κειίεη πιῖτ ποπ] Ῥεπι[εί, πε]εῃο ἆῑε Απΐσαθε απ 8ἵοὰ παπά 
Ῥεεοπάετς απεἩἈ ἁαάιτοεη Ἠαῦ, ἀαῑς ος σΙζ αἵπ γοηπ {γεπιάθγ 
Ἠαπά Ῥεσοππεπος Ἰηετ]ς παῖϊίεε σα {ἤμτεπ, Ῥῖπ 16 πγᾶητεπά 
4ες Ατρεῖϊς 5ε]ρεί ἀεγβε]ρεπ ΠτΣ Ἱπ1 80Ο ΠΙΘΗΥ 1ΠΠ6 σαἹγοτάρη. 
Ἅνατ Ἱαιπ πα ἆῑε πἹεάετπο]ίε Γπτοματρεϊναπσ ἆἄετ γοη ἆθῃι 
ΥεΓΦίΟΥΡΕΠΕΙΠ Ἠεταιβσερεν Ῥεατρεϊίείεπ ἨΗοί[ίο 5ε]τ Ζα εἰαΐζεη, 
Ἰπάεπι 5ἱα πο] πι 4ενγ Ἰεῖςε ππά Μείμποάα, ἆεπ Απειοβίεπ 
4εββε]ρεπ πιεἩχ ππά πἹεἩχ γετίταιῦ πιαοΏίε; απο] Ῥίῃ 1οἩ Ῥε- 
πιΏλί σεἹγΘδεη πασς ἘΚταβεη Ιπ ἆαπι ἀεῑςίο ἆθεβε]ραι υγεῖίθτ 
ζα ατρεϊθεη: σ]εΙοΙντοΒ] νητά πιαπ γιε]]εΙομὲ επ εἰπ]οϊί]οῖει 
ΟἸιατακίενγ ἆετ Απβσαῦοε πῖομί σεημὂτιο σονγα]ιτί Ππάςηπ. ο νίαὶ 

.ἀαῦεῖ απς5 ἆετ Υ εγβεπιεἀεπ]εῖέ 4ατ Ἱπάϊινιάααη86 απά ἆες Φέαπά- 
ρυη]ίες κἶο] ετκ]ᾶτεῃ 18[5ί, πητά νΥοεγζαΙΒ]Ιο] αβθῖη; απΠπάθγες 
πητά Ἱπ ἀ4επι Ἠοτίβομτιθ ἆει ὙγΙδδοπεσλαξί βεῖπο Ἠτ]κ]άταπσ 
Ππάθη; ν]ε]ος αὖετ γηχά ἆει Ὑεγροβεεταπς {δλῖσ παπά ρεάἥτῃβισ 
86ἵΠ, ΠΙαησΊθΒ απο] σεγαάεζα Ταάε] γετάἴεπεη: πιὃσο ἆθτ 16 
σεΏοίεπο οτγείο ΎεγβιοἩ πεπίσκίεηπς π]οπό τπππγογῦ ΘΓΦΟΘΙΠΕΠ 
ἀεπ Ἰεϊδύαπσεηπ ἆεςδ αππι Ηοιπεγ Πουμγετάϊεπίεη Α πιοῖς απ ἀῑς 
Βαιο Ζα ἴχείεπ παπά εἶπεα παςσμεϊομίϊσε Ῥειτίε]ππσ Βπάεη. 

Ῥεν Τοσί 18ὲ απίδρτεσπεπὰ ἆεπ γοπι Ἠεταιβρεῦογ Ῥο[ο]σέοπ 
ἀταπάβᾶίσεπ απ[ ταπά]ασε ἆεγ Ῥε]κκαγ]εποῃ Ἠβδοθηβδίοπθη 
ει πίετ Ῥετῆςκειοπίσαπσ ἆετ ἸπΠΙβεμεπ Απεσαρο γοἩ 
Ία Ἀοσ]ᾗε ἸΚοπβΙθγί. Τη ἆεπ Αππιεγκιπσεη Ίαρο 1ο, σγίθ 
Ἀπιεῖς, ἆαδ στῦ[δίο (αγηομί απ{ αοἶπο σεµαιθ στγατηπιαξίασ]ο 
Ἐπτκ]άταπς αἱ ἆῑο ἄτιπά]ασε ἆες Ὑεγανπάπίεςες σε]θοσί; ἵπ 
ἄϊθβεν Ῥεζίεμαπς 1Ι6ῦ γΙε]ίαο]λ πιθητ σθσεΏεῃπ, αἷδ Απιοῖς ΓΗ 
πδῖῖσ Ἰ]ε]ί ϱ5 παν ἀαρεί Εἴτ πιει ἀἱε Ἠτίαμταπο πια[β- 
σερεπά, ἅα[ς απο Ῥαί τεϊετεη Βομβ]εγαη απ ἆἱδ στατηπ]α- 
Ώδεπειπ αταπάρερτίβε πο σοηπισ ἨΙπσθιγΙθβθη Ὑγογάθη Ίαπη. 
ἨῬεκε]μτᾶπ]ί ἸΚοππίοη ἆπρεσοι ἀῑε Ἰεκικα]ίκεμει Βεπιθ]κιησαι 

αἲ 



υπ ΥΟΒΙΟΗΤ. 

πετάεηπ, ἆα ἀῑο τοι ΑπεπτϊιαίἩ ππά ΘπἩ]ο πειεγάίησς 
Ἠεταιι5σεσεβαποπ Βομα]νν Ὀτθετρᾶσ]εν ]εζὲ ἱτοβ]]σ]α Ἠτ]ςπαϊ[ίο] 
Ῥϊείοη. Βεεεμτᾶπ]κί Ιδί αποι ἀάξ Μας ἆ4εν [ρεγβεοίσαησεη, 
ΒοίεγΏ πΙεί Ῥθβδοπάσχα Βε]νγ]εγισ]κεΙίεη οἆογ 6ἴΠθ6 ΥΟΠ (16: 66- 
νόππ]Ιεπεπ αὈπνγεϊεπεπάο Εαβεαπσ οἆθχ ἀἱο ΑὐδιοΠί ἀῑο Ἐῄσο- 
ἐὔπι]]ο]κεῖίοπ ἆθτ Ἰοπιοτίδεβει ΥΝοτίκίε]]απσ οἆοθι εάαπ]και- 
αποτάπαπς Ζαπι Αιδάτασ]ς Ζα Ώτίπσεη 6ἴπο 5ο]σ]μο τθο]{{ογϊσίαι;: 
ἀασεσεπ κἶπά ἀῑο ῬατίικεΙπ, ἆετεῃ Ὑεχβδίάπαπϊς ἆαπι Βομί]ες 
4ἱ6 στὸ [δίεπ Βομπιετίρκεῖίεη ΡΙείεί, [εν ἀπτε] [ Ῥεγβδίκαπσθη 
πΙθάογσεσεῦεῃ. («τοί[κε Βεασμίαπσ 186 {6γπογ ἆθπι (θ4απ]και- 
ΖΗΠ5ΑΠΙΠΙΘΠΠάἨσΕ σεβοµεπ]{. Ὠαῦοεί ἵναχ 68 απαβγγαϊβ]ΙοἩ αποῃ 
αιξ Ἰτιῖδομο Ετασεπ αἴπζασεμεῃπ: ϱ5 Ιδ ἀῑθ ἵπ στό[Β6Γθηι 
Ὀπιίαπσο παπά 1Π απΠπάθγεχ Ἠοῖδο σεδε]με]ιεη, ας Απιοις᾽ βίαπά- 
Ριπ]ῦ ΖΗ]1ε[5: Ἰοβοπ{]οἩ γη]τά πιαπ 4αραί ἀῑο Ύ ογβῖομέ πιά Ῥο- 
εομτάπκατς πΙοΠ{ ΥΘΥΠΙΙΦΡΕΠ, ε]ο]μο οἶπο Βεμα]αιδσαρο αι{ετ]αεσῦ, 

γαι ἀῑο Ῥεπαίσίο ΠΜ εοταίαχ οἰοθί ἀοντ Απλινς ἵπα οἵη- 
Ζε]πεπ Απδκιπ{. πι αἱ]σοπιθίπεπ πι 1ο Ἰετ ἀαπ]καχ 
4εχ Εὐτάεταπς σοάθηΚκεη, Ἰνε]ο]μα ἀἱε ἨΘΙΘΓΘΠ ΑΠΑΦΑΡΘΗΠ ΥΟἨ 
Ία Ἠοσμε, Εταπ]ο, [)Ππίσεν, Κοσμ, Ώοεάσγ]αῖπ, 5οψίθ 
ἀα5 [μεχῖο. ΗοΙΙ. εἰ. Ββρε]ῖπο παν Ῥαί ἆ4ετ Βοατρεϊζιπσ 
σεν ᾶμτι Ἰαβεῃ. πι Ἀθτίσει ΡΒῖπ 16 ὈῬοπιᾶπὸ σθνγθ8θη «ἷθ 
πἹσ]ίίσοχε, ἄ]ίοτο απά πθιθτο Πμεταίαν ππῖγ Ζα ΥεογβδεμαΠθη 
παπά Ζαπ γοΓΖεΙσἈπεη. ΟΙΙετῦ Ἠαθο Ι6ὰ πας ΑὐβΙοεΠί γνία] --- - 
ΠΙΒΠΕΘΙΙ γα]]εῖολό σα νἱε] ---, ἄπεΠ αη 8οἰέπ6π Βίε]]6π, στο 
γοη ἆ4εγ απσε[ήμτίεη ΙωΜεταίατ πΙσμέ αππ{ε]ραν ἀοερταπο] 
σεπιαοΠί 18. 8 Ἰαϊίείο παῖσ] ἀαθεί [ο]σεπᾶο Ἐπψᾶσιης. Ἐεὶ 
ἀεπι Μαησε] ]εάετ ἆεπι ]είζίσειπ Βαπάριπ]κί 4ει Ἰ1βδεηβδο]ια{ή 
οπίςρτεεπεπάεπ Βεατρεϊίαης ἆεν Ποπιεγίβοποπ (οάισομία, βογίθ 
οἶπεχ Ὑϊβεοηξεμα]]ελει Ὀγπίακ ἆετ Ἰοπιοτίβεπον Βρτας]θ Ι8ί 
65 Εντ Ἰεάεπ, ἆετ βίο π]σλέ βρθοϊε]] πα ἆαεπι Ὠϊοβίες Ῥε- 
επι {μσί, ἴβρεταις βοἩνπ6χ εἶπο [) Ῥογβιο]ί ἆετ Ἰωθεταίαχ Ζα σε- 
ΨΙΠΠΘΗ,. Απάτειβεϊίς δοΠίεη 65 ΖαΥ Εππ[ήμταπς ἵπ ἀάξ θύαάἴαπι 
4ε5 Πιο]μίαις {ὐτάετ]α]ι αι ἀῑο ζαΠ]τείσπεπ παπά πιαηπηϊσ[αοµεπ 
Έτασεῃ, Ὑγε]ο]ε 816 απ 4ο Βεεε]ᾶ[ῄσαπσ πηῦ Ἡοπιεχ ΚπΗρέεῃ, 
ἨΙΠΖΥγεΙ86Η, απο] ἆα, νο ἀῑε Ἠτ]κ]άταπο ἆετ Ῥείτεβεπάεη Βήε]]α 

-«ᾷαάπτολ ποπ Ῥοετῆ]μτί ππιτά. 3ο ἀἆεπκα 16], {α]15 ϐ8 πιῖχ Υεχ- 
σύππῦ γγῖτά ἀῑο Απβραβο Ζα Ἐπάε σα Γἴμτεῃ, ἆπτο]λ {οτίσεθείσίο 
σεηπαιιε Βετήςε]ιομίίσαπσ απᾶ ΖαδαπιππεηδίεΙ]απσ ἆει Πζεγαῦαχ 
α]πιᾶλ]ο --- πιαη ογφατίο ἆαῇΠθγ π]σ]ί δοξοτὺ Ύ οᾖδιιπάισ]κειί 
4ειτ Απσαῦεη --- αἶπ Περετίοτίαπι σα βοπαΠεπ, Ἱε]σιεδ, απι 
Δο]]α[5 ἆατο] εἴπεπ σεΠαπεη [ηάες 2ασᾶπσ]Ιεῃ σαεπιασ{, πιαΠΟΊιθΠα 
Ίμείιτετ απά Ῥεβοπάςις απ] Αἰπάϊεγτοπάθπ εγιΒηβελίο Ώιεπβίθ 
Ἰεϊκίεη ἹΚαπη. | 

Νοσ Ῥεάατί ϱ5 οἴποι Ὑγοτίες Ζατ Ἠεομετάσιηπσ αἴπαι 
ερεπ{α]]ς ἵπ ἆεπι ΑπΠΠαΠσε ΥΟΙΡΕΠΟΠΙΠΙΕΠΕΠ ΝΕπετΙης. Απ- 



ΤΟΗΒΨΟΗΤ. γ 

σοτοσί Ζαπι Τε ἆπτοι ἆ4επ του γ. ἨεπίδοὮ ἵπ ἆεν πο]]- 
πγο]]επάσπ Βεατέεί]απο ἀ4ει Βθαγρειίαπσ ἀ4ετ Οάγεβεο ἴπι ΡΠ1]ο- 
Ἰοσίβεμθη Απηπεῖσει ΙΥ Ῥ. ΙΤ απβσοβρτοσμεπεπ ὙαπβοΙ, Ἰαῦρο 
Ίο] σι αἴπεπι Ἰεάεη Ώπο] εἶπο Ῥεδοπάθτο Ἠππ]ειίαπο σοσδβεη. 
Α]9 Αιΐσαρε ἆετεε]ρεῃπ βο]ηπερίε πι; ΤΟΥ πας 6ΙΠ6Υ ΙΚΙΤΖΕΠ 
[ποευςιο]ό ἀες Τπ]α]ές ἀἱο Βέε]απσ ἆθ5 εἴπχε]πειπ Βαο]ες ἵπ 
ἀθεπι Ζιβαπιππεη]απς ἀ468 (άπΠσεη 7 ατΌτίεγη, ἆαβεε]οο παοῃ 
ΒΕΙΠΕΠ Ὀθβοπάθτεη Ἡμσεπίϊπι]σμ]κεῖίεη σα οἰαταἰζετΙδίετεη παπά 
ἀεπ Βίαπά ἆετ βἶοει ἄαταπ Κπρίεπάεη ΚΤΙβΙβΟπεπ Ἐγασθι 
πιόσ]ε]μεῦ οὐ]εἰκίν ἀατζαιεσεῃπ. Ί1ομ αεπιρ{εβ]ο ἀϊθεεε]ρει αἲβ 
εἴποη Ὑδγβιςσ], ἀθδθεπ Βο]νγαγιο]καῖῦ πο] πΙειπαπά ΥΘΤΚΘΠΠΘΗ 
πηγα, εἴπογ πας]διοπΏσεπ Βευτίείιπο. Βο]ία ἀἆεγδείρο π]ο]έ 
σαη” γετ{εβ]6 8εῖπ, 5ο Ἰοβς 16Ἠ ἀαπίς ΠἹαποΠετα Ἠε]τεσ, ἆθπι 
ἀἱο πδίϊσε Τηζθεταίατ πΙομῦ Ζασᾶπσ]ο] 166, απᾶ Ῥοβδοπάθτβ απο 
Βὐιάϊεγοπάσι οἴποη Γοπςί σα Ἰαϊσίοι. Ὀρτίσοις σ]απρίο 16] 
ἀϊθεο ΕΙπ]αιίαησεη 1Π ἆθεπ ΑΠΠαΠσ ΥΘΓΥΓΘΙΒΕΠ Ζα ΠΙΠΒΒΕΗ, γαι] 
ϱἱς ἤροι ἆας Ῥεάὕτίπϊς ππά Ὑετγείᾶπάπϊς ει Ῥο]λᾶ]ετ Ἠϊπαιδ- 
σε]ιεπ; Γγ ἀἆϊθδο αἶπά Ζσαπᾶομεδί ἀῑο ἀαπ αἵπσε]πεη Εἴεπετη 
γοισεβείσίει Καπζεηπ Απσαθεπ "δει ἀῑο οἩτοπο]ορίδομε Βίε]]απο 
ππά ἆεπ Ἡσααρθπ]α]ό ἀετεε]ρεη Ῥοεζϊπιπαϊ, πε]ο]ια 1ο] Ῥεῖ 6ἴπετ 
πθπεηπ Βεατρεϊίαπσ ν1ε]]εῖοπί Ζηγεοἰκιηᾶ[δισ εΓπγεΙίΘΓΗ 18856Η. 

ΦοΠ]1ε(β]1οἷι οτ{ᾶ]]ο 16]. ποσο εἶπο ΕβΙοΠί 4ει Γαπκρατκεῖζ, 
Ἱπάθπι 10Ἠ αἱ]επ, ἀἱδ παῖομ ἆπτοι ἆἀῑε Ἀαβεπάππσ υετίνο]]ε 
Μοποσταρμῖθεη ἄδρει Ἠοπιον ετ{γειῦ Ἠαθει, βδοπε ἆαπι Ἠθιτη 
Ἠε]κίου ὈὋν. Απζεπτιεζι Ἱπ Ζπεϊιρτίςεκεη απά ΠΙΘΙΠΕΠ Τε- 
εἸτίεπ Ἰο]]οσεηπ, ἆεπ Ἠεττεπ Ῥτοίθβκεο: Η. Ὦ. Μήὔ]]ετ απά 
Ὃν, Ἠεππαχ, πε]όῃαθ πο Ῥ6ι πιαποµετ 5οππ]ετίσεη βῬί6]]α 
πης 1ητεπι ΓΠουπάΠεπεη Ὠαῦ ππθεταυπίσίαι, ἨΙεγπηί πΠΕΙΠΘΗ 
Ἠεχζ]ομείεη Ώαπ]ς »α5θ. 

ἀδίίιησαι, ζα Οδίετη 1835. 

0. Ἡοπίπο. 

Ύογνοτί ππῖ ΠΜΟΘΙί6Π Απί]αρο. 

Ῥατο]λοτεϊεπάε Ὑοτάπάθτιπσεηι Παῦ ἆε; Κοπιπιεηίαγ 1π 
41686Υ πεπεη Απ{]ασο παχ ΑΠ Ἰγεπίσεπ ίε]]ειπ ογίαἈγεπ. Έπε 
ΑπζαΠ] ἀοιβε]ρεπ αἶπᾷ τεταπ]α[βῦ ἀπτοῃ εἶπο Πείπο Υοη απ- 
τεσεπάεπ απά Ῥε]ε]τεπάεπ Βεπιετκιηπσεηπ ἆἀ95 Κῦπ. Βἰπάϊει- 
Ίεμτεις Ἠειτη Ἠοεπιες ἵπ Μήπομει σαπι δί6η (Ἴθβαπσο, γγε]ο]ο 
ἀειβε]θο ἆῑε στοί[δο Ἠτοειπα]ο]μ]κεις Ἱαίζίο παν ῬτιθΙοἩ πα- 
Ζαΐει]εη. Απάετες 1860 {αῖ] παςἩ εγπειύεν οἴσπετ Ρτήίαπσ, ἴει]ς 
Ἰπίο]σο ἆθγ ἆπατοᾗ ἆῑε πεπατο Τ{θεταίατ σεσεὮαπεη Απτεσιπς 
Ῥετίομί]σύ. Ίπι ἄρτίσει Ῥϊπ 16] ῬοπιϊΠπίῦ σθπθβ8οη {αι ἆατο] 



τι ΥΟΒΥΥΟΠΝΤ. 

Κἴτταπασ, {ες ἆπτοι Ῥτᾶοίεετο Έάδειπσ ἀἷε ΑΠΠΙΕΤΙΠσΕΙΙ 
Ζυγεσ]κπιᾶ[εΙσοχ Ζα σερία]ίεή. Απο 166 6ἴπεπι απ5σθβΡΓΟΟΠΘΠΘΙ 
Ἠαπςο] οπίβρτεσπεπά γΙοε]{ασ] απ ίε]]ο οἴπεγ εἰπ[ασμειπ Ύ6γ- 
πείθιησ απξ 4επ Κοπιπιθηίατ ἆθτ Οἀγβεεο ἀῑε Ὀαείτοβεπάε Ἑν- 
Κ]ἄταπς 5ε]οδύ ἵπ ἆ4εν Κῆτρε σεσεΏεη. 

ἀοἰζϊησεπ, ἵπι σπαατ 18680. 

6. Ἠεηπίσο. 

γουποτί 11 ἀτίίει Απί]4ρο, 

Ώιε πειε Απ{]ασο Ἰιαῖς ἀἱο πετνο]]είο Βετεϊομεταπσ αιξ 
ἀεπι εΡΙείε ἆεν ΑΙετήπιετ ετίαἈτεῃ ἀἆπτολ ἀἱο Ὑεγψοτίαπς 
46τ απβσεζεϊσο]πείεπ Ὀπίεγαέπιησεηπ τοι ΥΝ. Ηε]ρισ, Όας 
Ἠοππεχίδομε Έρο απςδ ἆεπ Ὠοεπκπιά]ετη ετ]Ἀαίετί, Πεϊρζίς 1984. 
Ῥιαο ἄρτίσει πΙεμί αΠηγεδεηίΠΙεπεῃ Υοτάπάεταπσαοη απά Ζαβᾶΐσα 
ἵπ Κοπιπιεπίας Ῥείτεβεπ τοχβασβηεῖεο ἆἱ6 Επύπεκ]απο ἆθι 
Ἠαπά]απσ παπά ἆεπ Ζαβαππππεημαηπσ ἆετ Επζάλ]απο. Ἠ6ππ 
16] εί ἆετ εγδίεη Βεατρεϊίαπσ ποσα σ]απρίο ἀἱο (οβᾶπσε 
ΥΤΙ-- ΙΧ, ποππ απόἩ νιε]{αςα οτνειθοτί παπά οπ{β[ε]]{, ἆοσ]ι 1πΠα 
πθδεη{Ισε αἱς αταρτϊπσ]σ]με Βορίαπά{ει]α ἆατ αἰίεῃ Πῖας {αεί- 
Πα]ίοι σα ΚΟΌπΠΕΠ, 5ο ἢΕἱπ 16] ἆοομ Ιπίο]σο οἴπεαγ ΘΓΠΘΙἴΘΗ 
Ώιτολατρεϊαπσ ἀἆεγεε]ρεπ απίετ Βετήςκβιεμσαπσ ἀ4ετ ἄ]ίετεη, 
πο ἀ4αετ παπθτεπ Πωτεταίζαχ Ζα ἆετ ΕΙΠΒΙΕΠί σε]αποῖ, ἆα[ς ἆθν 
σγό/[5ετο αι] ἀϊῑεβετ Βήϊσ]αν πολ Ζα ἆθπι Βοβίαπάο ἆεν αἱζεπ 
Ἠ]ας σε]λὸτί Ἰαβαοπ Ἰαπη. ἨὨϊε πᾶπετο Βεστϊπάιπο «186β6Β 
ἹγθΡΕΠ{]Ι6 γετάπάετίεη Ῥίαπάριπ]κ{ες Ἱγετάθηπ ἀἱο 6αΠζ απσθ- 
ατρεϊείεν Εμπ]επιπσεν Ζα ἆεπ εἴπε]πεπ ΒΠεπετη ἵπ ἀεπι σ]αἵο]- 
Ζ611σ ΙΠ ἨΘπεχ Αι[]ασο εγδομεϊπεπάεηπ Απῄμαπσθ Ἠχίηπσεηι. Τοσῦ 
παπά Τη{ετραπ]οη βἶπά αἴπογ βοτσ[α]ήσεη ἨΠεγΙβίοη αΠ{ΘΓΟΦΘΗ 
ππά γγετάο 16] πολ Ῥεπιϊπεηῃ 1π ἆετ Πεπεη Απ]ασο αποἩ ἆθι 
ὕρτίσει ἨΗεβο ἀεπιπᾶσμβί ἀῑε ποςἩ γοτμαπάεπεπ Ὀπερεη]ιειίθη 
Ιπ 46 Βεμτοίραπσ απά ΤηίετραπΚ{6ίοη σα Ῥοβεϊάσεη. 

ΦΟἨΠΕ[5ΙΙ6] ΑρΡτεέῃμε 16] πιεῖη Ῥεάαπετη απδ, ἀα[β 16 απβ 
Ὀπκεπηἰηϊς ἵπ οαἶπες ΑπΠπσαβρο ἆε. ΑπΠαπσθ ζα 6 501 ἆθπι 
Ἠεττηπ Ἐτοίεβεος Εππις ἵπ Ἐτιεά]απά πΙομί σετεοπῦ σεγγοτάει 
αχ. Ύ0Ἠ 4επιδε]ῦεπ ἀπτο] ἆῑο {γαππά]ῖσμο Ὀετδεπάππσ β6ΙΠΕΓ 
Ῥτοσταπιππαὐ]απά]ππσ: Απζ Ηοππεγ Βεζᾶσ]σ]μες, Ετιεά]απά 1884, 
ἀαταιξ αα{πιεγκδαπι σεπιασμί, Ἰαβοα 16Ἠ ἵπ ἆετ πεπεπ Απί]ασο 
ἀατᾶρει ας Νδίσε Ῥεπιετκί παπά ππασμε 16Ἠ 8οποτ εν ἀαταιξ 
ΕΙΓΠΙΘΓΙΚΡΑΠΙ. 

ἀαὐζίπσοεπ, ἵπι /απιατ 15696. 

ο. Ἠεπίσο. 



ΙΛΙΑΔΟΣ ἩἨ. ΄ 

Ἕκτορος καὶ 4ἴαντος μονομαχία. 
νεκρῶν ἀναίρεσις. 

ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέόσυτο φαίδιµος Ἕκτωρ, 
ος ν 2 τῷ δ' ἅμ ᾽άλέξανδρος κ ἀδελφεός' ἐν δ᾽ ἄρα θυμῶ 

ἀμφότεροι µέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 
ὡς δὲ Φεὺς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν 

οὖρον, ἐπεί κε κάµωσιν ἐυξέστῃς ἐλάτῃσιν ὄ 
πόντον ἐλαύνοντες, κπαµάτω δ᾽ ὑπὺ γυῖα Λέλυνται, 
ὡς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοιδι φανήτην. 

Η. 

Ὅας βιερεπίο ΈΒποῦμ εππᾶ]ς ἆθπ 
Ἀλβοβ]α[ς ἆθθ τισ ἆθπι 7πγεϊθη 
Ῥπο]Ἠ Ῥερϊππεπάθη εγβίεη Βο]μ]αςοΠί- 
ἴιμσθς, ἀε9 2929ἴἵεπ ἆετ Τ]ας  ἤδετ- 
Ἠατρί, παπά ἀῑθ Βτεϊσηϊςεο ἆθτ Ῥειάθη 
{ο]σεπάεη Τασο (28. τα. 94.): ἆθπ 
Ἠααραππα]ί Ῥι]άεη ει Ζηεϊκαπιρέ 
2ΥΙβοπεη Ἠεκίοι ππᾶ Αἴαβ, ἀἱο Ῥ6ο- 
αἴατύπηπσ ἄει Τούεπ παπά ἆθτ Μαπετ- 
Ῥααι ἆεςτ ἄτίεοπεῃ. Ὠίο Ἐπίπίοκ- 
Ίαπα ἀετ Παπά]απσ αζεἨίπαῖξ ἄθῃ νοτ- 
Πεγσεπεπάεπ εεᾶησεπ πχ 1Π ΘΙΠΘΠΙ 
Ίοσκετπ Ζπβαπαππεπηαησο: τνρβ]. σα 
94. 69. 98. 98. 

ΎὝ. 1--16. ΠΗε[ίογ ιπᾷ Ῥανγίς 
1ο] λε] π ἄίε δε]]ασ]ιέ αωγιᾶ 1ιγο 
Τ]ιαίενι. 

1. Ὑετσι. Αεηπ. ΧΠ 441: Ἠαθο 
ποὶ ἀῑοία ἀεάΙό, ροτΏς 5ο5ο οκα]1ῇ. 
[Αημαυρ.] 

2. ἄρα ετκ]Ἀτεπά: εὔεπ, ]α. [Απ- 
Ἰαηρ. 

8. ἀμφότεροι πῖξ Νασλάτασ]ς, απο] 
Ῥατ]ς. 

Ἀπιθίς, Ἠοπιετβ ας. 1, 8. 

4. ἐελδομένοισιν ἔδωκεν: οπζ- 
αρτεοπεπᾶ ἆεν Ἰοττοεροπάϊθγεπάεπ 
Ῥεάεπίπηπσ ἆετ Ύετρα Ὀεσεῖο]λπεί 
ἀαβ ΡατίιοΙρ. Ετᾶς. ἀῑο απάααεγπἆϱ 
ΒΕΙΠΊΠΙΊΠσ, πε]οε]μα ἆπτομ ἆθπ Ἑπ- 
ὑπ ει Ηααρίμαπά]πηπσ 1πγ Ἐπάς 
ογτεῖοΏό, ἆαΐπεν ἆοτ ΒΙπη: ηπαοἩ 
Ίαησθτι ΗΘΙΤΘΠ, νσ].μ458. φ 209. 
ω 400. Κτ. Ῥι. 48.6, 9. ῬὨϊο Ὑει- 
Ῥιπάππς Ῥοϊάει Βεστ]ῇε (--- ἐεᾖδο- 
µένοισι φανήτην ᾖ) οπ]μᾶ]ς ἆσπ 
γετρ]εϊοπβραπ]ί: Βε[γίοάίσαπσ εἴπθς 
βεἨπεϊο]μάσεηπ Υετ]απσεης. [Αππαπρ.] 

6. οὐὖρον τπαῖῦ Ναοπάταποκ απι 
Βομ]αί[ς ἆἀε5 εάαπΚκεης πι Ύοτε- 
απ{αης. --- ἐπεί κὲ κάµωσιν, πίθ 
4 168. ) 658. 

6. πόντον ἐλαύνοντες ἐλάτῃσιν, 
παν Ἠϊ6χ, --- ἅλα τύπτειν ἐρετμοῦς, 
να]. µ 112 Λεύκαινον ὕδωρ ξεστῆς 
ἐλώτῃσιν, Ἠϊοι πόντον, ποεῖ ἅῑο 
Φολ]ἤετ ααξ πολ επι Μθοτο ἆπτο] 
απησήπβίίσει Ἠγιπά σεππππσαοη αἶπά 
4ϊε ἨὨπάεν σα σεῦταπο]εῃ. --- καμά- 
τῳ Ρϊβ Λέλυνται: να]. Ν 86. [Αῃ- 
παης.] 

1 



9 τ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 

ἔνθ᾽ ἑλέτην ὃ μὲν υἱὸν ᾽άρηιθόοιο ἄνακτος, 
”4ρνῃ ναιετάοντα Ἠενέσθιον, ὃν κορυνήτης 

γείνατ᾽ ᾿4ρηίθους καὶ Φυλομέδουσα βοῶπις' 
Ἕκτωρ ὃδ᾽ ᾿Ἠιονῆα βάλ᾽ ἔγχεῖ ὀξυόεντι 
αὐχέν) ὑπὸ στεφάνης ἐυχάλκου, Λῦσε δὲ γυῖα. 
Γλαῦκος δ᾽ ' Ιππολόχοιο πάις, 4υκίων ἀγὸς ἀνδρῶν. 

.... 

Ἰφίνουν βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην 
4εξιάδην. ἵππων ἐπιάλμενον ὠκειάων, 16 

ὦμον" ὁ δ᾽ ἐξ ἵππων χαµάδις πέσε, Λύντο δὲ γυῖα. 
τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Θεά, γλαυκῶπις ᾽άθήνη, 

᾿Αργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 
βῆ δα κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα 

Ἴλιον εἰς ἱερήν. τῇ δ᾽ ἀντίος ὤρνυτ᾽ ᾽απόλλων 20 
Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. 
ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην παρὰ φηγῶ' 
τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ «4ιὸς υἱὸς ᾽άπόλλων" 

8. ἔνθ) ἐλέτην -- 4 8958. ὁ μέν 
ΑἸοχαπάτοβ, 11 Ἕκτωρ δέ, Ῥατπνθ 
Αρροβίέίοη Ζαπι Βαῦ]ε]έ 1π ἐλέτην, 
ἀετεπ Ζηεΐτος θά (11) αὖετ ἀεπι 
νοταπσοθβζε]]ίθη ποπιθίηπβᾶπηεπ τή- 
ἀῑκκαί ἑλέτην βἷο]ι οηίσοβεη παπά είαἲῦ 
46τ Ρατιοιρια]κοηείακήοη  εἶπ 
βε]υβίᾶπάίσεν Ῥτλάϊκας (βάΛε) ρε- 
Ῥ]άεί Ἰαῦ, 

9. ρνη ἵπ Βὔοβεπ: σα ΕΒ δ0Τ. 
-- πορυνήτης: ΥΡΙ. 198 8. [Απστρ.] 

10. βοῶπις 5οπ8ί Βεϊνγοτό 4ετ Ηετα, 
Ζα 4 ὅδι, πα Ἠϊες απᾶὰ ΙΤ 144 Βεῖ- 
πγοτῦ εἶπετ Βδετρ]ίομεη. 

11. ὀξυόεντι παῖῦ 5οπατίοτ Βρίίσπθ 
Υ6ΥΒΕΠΕΗ. 

19. στεφάνη εἰσεπῖ]οα 4ετ Ἡ ε]τῃ- 
Κταπᾖ, ἀἱθ6 ἆεπ ΚορΕ ππισερεπάθεη 
βο]ήτπια, Νασθι- ππά Ἰ/αηπρεηβοΠῖτ- 
πιθ, ἆ8ηπ ἀ4οτ σαηζθ πι β5ο]επεπ 
Θ6ΠΙΥΊΙΘΠ ΥθιδεηθπεΗε]πῃ,ΒοΏΙττη - 
Ἠε]πι, πε ἅ 50. 496. [Αππανρ.] 

18 -- Ρ 140, 4υκίων ἀγὸς ἆν- 
δρῶν, πηρενψ ὄπη]Ιοπε Έτεππιπς ἆθτ 
ΖαβαπηπιθηρεΏῦτίσεη ΒεστΠε, σῖθ 
Ῥ 154. 

16. ἵππων ἄθβραπη πι ἆθτα 
Ίασεη, ἰτοῖζ ὠπειάων, Ψὶθ Ῥ ὕθ4 
παλλίτριχε ἵππω. -- ἐπιάλμενον 
Κοπιροβίέαπι πής ΗΙαίας: Ζα ἆ 95992. 
Ἐν ταν απ{ ἀεπ Ἰ/ασοηπ σεερταηρεη, 

ππα απ ἆσπιβε]ρεπ τα -Πϊεποαν, 
νι Ὀηχεπά 6 νοτπθτ Ζα Επί ρθ- 
Κὔπαρίό Παβία: γρ. Ἐ 46. 

Υ. 1τ-- 49. Ἅ«Πίπε γεγαυγεάιι 
Ζιΐδέ]ιεη ΑγΡοϊιο ιώιᾶ «Α]ιεπο. 

11. 18 -- Ε πι. Τ1. Ῥος Ῥο- 
τ1οηῦ νοη 16 οἴπει Τπαῦ ἆοτ ἀτθί 
Ἠετνοιταρεπάεπ Ἐήὔῆμτει ἆετ Έτους 
σεπᾶρί ΚαἈπι, απι ἀ4ἱθ γοτβίε]]απρ 
εἶπεν βᾷτ ἀἱθ ἀτιεσπεπ Ῥαάτοπ]Ισπει 
ἨΓεπάππσ ἀ98 Καπιρίθι Ζα ετπεοκθα 
παπά ἆαδ Επρτεϊίεη Αίποποςθ τα 
ΠΙΟΙΙΥΙΕΤΕΠ. [Απβαηρ.] 

19. Ὑρι. σα Β 161. ἀἴξασα Ίπ 
αἰἠτπιῖδοπθπι Ῥομγπηροθ,. Ῥϊθ 
ἀδίτοι Ἠαίζεη σα Ἐπάο ἀθβ Γἄπ[εηι 
(πεβαπσες ἀ4επ Καπιρβρ]αζα νει]8ββεη, 
νρ]. 2 1. 

90. Ἴλιον ἴπι πείνθτεη Βίππθ Βίαᾶ 
ππᾷ  ἄεΡρί6ξ. --- ἀντίος Ῥριδάικαῖν 
πι]ῦ ὤρνντο. 

91, Περγάμου ἐκκατιδῶν -- 4 508: 
ἀοτί Ἰαίζε βἱοἩ Αροϊ]]οη Ε 400 
πΙθάεγσε]αβεεῃ. --- δέ ἵπ Ῥερτϊπάθη- 
4επ Βαΐσε: ον Ὀε[άνεπτευ εἶπ Είπ- 
στεῖ{εη ἀ4ετ Αἴπεπθ Ζα ππβίθη ἆἀοΓ 
(πίασπεη. βούλετο νίκην Υ εβεο]α{», 
φορ Ν 941. Π 191. ὉὪ 6085, τρ. 
ϐ 204. Ρ 951. [Απμαπρ.] 

99. φηγῷ: τρ]. 60, τα Ε, 695. 
28. τὴν πρότερος προσέειπεν -- 
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μτίπτε σὺ δὴ αὖ μεμαυῖα, «4ιὸς Δύγατερ µεγάλοιο, 
ἦλθες ἀπ᾿ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν: 96 
5 ᾖ ἵνα δὴ «4αναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα νίκην 

δῶς, ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. 
ἀλλ᾽ εἴ μού τι πίθοιο" τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη" 
νῦν μὲν παύσωμµεν πόλεμον καὶ δηιοτῆτα 
σήμερον ὕστερον αὖτε μαχήσοντ᾽. εἰς ὅ κε τέκµμωρ 30 
Ἰλίου εὕρωσιν, ἐπεὶ ὡς φίλον ἔπλετο θυμῶ 
ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ.«' 

τὸν δ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις ᾽άθήνη" 

ῳ 216 σοατ. κ:96. 4 6006, πα8ο] 

γοτάετβαίσ ὄ 199. Υ 1πτ. ὁ 149. 
Χ 949. 4 684. ΛΑψγεϊίες Ἡσαπιδίο] 
Ώῆ- Υ 108. 

94. τίπτε οι ἰαπᾶεπ. --- δὴ αὖ 
παῦ Ὀγηϊσεείη: βοποιῃ γ]αάᾶςτ: πα 
4 302. -- μεμανῖα ε1[χσ. [Αῃ- 
λαπσ.] 

96. μέγας Ὀ]ς ἀνήκεν, πε Φ 905, 
σιεῬυ ραταϊα]κΒ]βο τα ἦλθες µε- 
μαυῖα 4ῑε Ῥεάιπσεπᾶεο Ψοχαιβεείσιπα, 
4ἱε Ἠ]ες απξβ μεμανῖα 6Γ8ΟΒ]οβ6ΕΏ 
πτᾶ: τα Ι 616. [Αημαπρ.] 

26. ᾖἦ ἵνα δή ϱονψ]1[ς ἆαταΙῦ 
ηπππιεἩτ: σα 4 208. -- μάχης 
ἑτεραλκέα νίκην ἵπι Ὑδχβδοβ]α[ς, πο 
6 1τι. Π 869, ἆετ βολπ]ασλπί 
πεητκταΕυνεοιςο]πάενπ βῖ6ς, 
ᾱ. 1. οἴπεη Ὀπιεομγγαπο εν Βομ]ασ]ιῦ 
τα Οππείεη ἆετ Ώαπαθι, 5ο ἀαίβ 
41θβθ Υοχπεχ Ῥεεῖοσί, ]εῖπί εἴθσεπ. 
[Αημαπς.] 

2π. δῶς, ἄετ Κοπ]απκῖν ἴπι ΕΙπα]- 
βαἴσθ ἨποἩ ἆθπι Αοτῖβδ, πεί] ἀῑς 
γεγπτ]Πεπαπσ ἆετ Αὐβίοπι ῄτπ- 
παϊίε]ραν Ῥενοταίθηέ: το. ν 418. 
Γ445.λ194,σαγ15.- -οὔτι Κεῖπθς- 
πες Β, τς Ναςπάτας] νογαπσοβίε]]6, 
-- ἀπολλυμένους, Ῥατβαίρ. Ρτᾶβ.: 
πγθηη βἶθ τοπι Ὀπίετσαπρο ὮῬ6- 
ἀτο]ῦ αἶπᾶ. --- ἐλεαίρεις ρ{]εσφῦ 
πα Ὀρια]εϊάεη. 

28 -- υ 981. εἰ Ῥϊβπίθοιο Ὁ/απβο]ι- 
βαΐσ. --- τό ἀεπιοπείχαξῖν, {α[5δ6 ἆθπ 
Τηπα]6 ἄες γοτμεισεπεπάςη Ἰλαπβο]- 
5αΐζες 7ΤΙΒΑΠΙΙΙΘΏ, παπι οδἵπ Ὀτίδι] 
ἀατῆρετ απηζαβολΠείδεϱ. [Απμαηρ.] 

29. 90. νῦν μέν ἵπι ερεπεαῖᾳ 

ταν Ζακαπί: Εντ 1οἳσῖ, πᾶμετ 
Ῥεβδίπιπηῦ ἀἆπτο] σήμερον. --- παύσω- 
µεν, 48ΔΠΏ µαχήσονται: Ὠ8ο] ἆθτι 
Κοπ]απκάν ἆ4ετ Αιβοτάεταπσ οἆςθτ 
ἀετ Ιπιρεταν σιερί ἄοτ Ἠεάεπάς 
πι Επατατη ἀῑε ΖπεΙομεταπο, ἀαίς 
ΏποἩ ἆἱδ απάετο 1η Εχασο αἴεμαπᾶς 
Ἠαπά]αππσ, νεηπ αποἩἈ αρᾶθαοτ βίο] 
τογγΙτ]Ιοπεη πετάς, ἆαΐοντ ἆαβ 
Ἐπίαταπα Ῥα]άταπιὂσεπτ, Κὔπηθτ, 
Ῥα]ά πῖῦ δο]1]6η σα Πρετεείπεη 160: 
8ο µ 25 Π. Ζ το { 601. Τ16 1. να]. 
μβ9ιΠ. ν1δ Π. Η290 Ε. το, σα 
Κ 946. Ἐ 1δΙ. -- πόλεμον καὶ 
δηιοτῆτα Καπιρξ απᾶ ἄαπιαείσε]. 
-- σήμερον ὕστερον: ἵπ ρᾳ]εῖεμαν 
ομΙαεβοπετ Ρίε]]απσ Η2991. Θ 145. 
Υ 121, νβΙ. 4 116. [Αημαπς.] 

81. εἰς ὅ κε Ὀϊ εὔρωσιν, πῖθ 
Ι 481, νρβ]. Ι 418. 686. Ἰλίου τέκ- 
µωρ 11108) Ζ16] ἆᾱ. 1. ἀῑδ τοη ἆθπ 
ἀπίεσπεα Ῥεαρειεπσίε Ἐτοῦετατπσ 
νοη Π1ο5, εὑρεῖν ἀπτο]ι Ααἡγεπάππς 
4ειτ /ΖπεοκάΙεη]οπεηπ Μια ετ- 
τεΙο]θη. --- εὔρωσιν, ἀἱθ ἄτίεςΠεῃ, 
µαχήσονται «τίιεοπεη απᾶ Τχοες: 
4ετ Κοπ]. Αογ. ἵπι ΒΙπηθ ἀθ5 Ιαξείη. 
Ἐπί. εχαοῦ., ἆθπῃ πεῦεη Θ6ΙΠθ6ΠΙ 
Ἐπίπταπα οἆει {αατῖκεπαη Ακάτας]ς 
(ωεεοπάςετο ΙπιρεταζΙν) πι ΠΗαιρί- 
βαΐπο επἰβρτιοΒῦ 4ετ Κοπ]απ]ςς, Ργῇς. 
Ίπ ἈΝεβεηκαῦΣ ἄεπι Ἰαῦ. Ἐαΐθ., ἆθτ 
Κοπ]. Αοτ. ἀεπι Ἰα6. Έαί. εχαοῦ. --- 
ὡς Ζατς]ενεῖδεπᾶ απΓ τέκµωρ εὕρω- 
σιν, πχ ἀπτοι ἄεπ {οἰσεπάθη [π- 
ΗπΙάν ορεχεσείίκοᾳ οτ]Ἀτίθτί, --- 
φίλον ἔπλετο θυμῶ --- 5 88π. 8 ὅτι. 
ν 146. ξ 89. σ 118. 

85. ὑμῖν ἀθανάτῃσι ΑίΠεπε παπά 
Ἠετα, να]. 4 11---91. 

1 Ἡ 
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"νο τα 

ϱῷδ' ἔστω, ἑκάεργε' τὰ γὰρ φρονέουσα καὶ αὐτὴ 

ἦλθον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας καὶ ᾽Αχαιούς. 86 
ἀλλ᾽ ἄγε, πῶς µέµονας πόλεμον καταπαυσέµεν ἀνδρῶν;« 

τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ «4ιὸς υἱὸς ᾽ ἀπόλλων' 

»»Έκχτορος ὄρσωμεν κρατερὺν μένος ἱπποδάμοιο, 
ἤν τινά που «αναῶν προκαλέσσεται οἰόθεν οἷος 
ἀντίβιον µαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι" 40 
οἳ δέ κ᾿ ἀγασσάμενοι χαλκοκνήµιδες ᾿Αχαιοὶ 
οἷον ἐπόρσειαν πολεμίζειν Ἕκτορι δίω. 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ) ἀπίθησε θεά. γλαυκῶπις ᾽άθήνη. 

84. ἔστω Κοησοβεῖν. -- ἑκάεργε 
ΑἉρπελτοαγ, ΒοπΙτπιθν, (χαπ]σμθ 
Απχθᾶςθ, πᾶάμτεπᾶ ΑΡρο]]ο πας ἆθτ 
{οϊθτ]ίοποι Απτοᾶθ ὠὤιὸς ΦΔύγατερ 
µεγάλοιο 34 Ῥεροππεπ ᾖἨαΐί, σα 
Ἐ δ1Τ. --- καὶ αὐτή αποἩ 561956, 
βοποπ ομπα ἀεῖπο Ααβοτάετπηρ. 
Ὀρτιροπς σεϊὶσί ἀῑε Επτκ]ᾶταπς ἆετ 
αδίδῖπ, ἀα[β ο απ{ ἀαβ Βομ]αοΏί- 
{ο]ᾶ ἨεταὈσεκοπιπιθη β6ῖ, ππῃ 6ΊΠ6 
Ἐππείε]]απσ ἆἀθςβ Καπιρίες Πετρεῖ- 
σα{ᾶητει, βονψΠθ ἀῑθ Ἰεπάπηπσ ἆθβ 
Καπιρέοα,ῖῃ πΙθ]ος]κετεπα ΖΠβαΠΙΤΑΕΗ- 
Ἠαησο ἀ41θβεγ ἄθβαπσ πηῖς ἆθπι Υοῖ- 
Ἠετρε]οπάεπ εἰεμἉο. Ὠοτῦ ἨΠαία 
Αίποεπο ἆθπ {τοῖβοπεῃ Έταπεη 1Ἠτθ 
Ῥαο, ἆθπι ἸἨ/Πίεη ἆθβ Ὠϊοπιεάςβ 
Ἐπηλα]ίέ 7α ἔμαπ, νοτεαρῖί; Ἠῖετ 6ἵ- 
{ο]σὲ νιε]πιεητ αεἶηπ Ὀπιδοηπαπς ἀε8 
Καπιρίες Ζα ἀππδζεπ 4ει ΤχοῬςχ, νοἩ 
Ἐϊοπιεάςς 166 πΙοὲ πγεῖνεν ἀῑο Ἠθεάς 
ππᾶά ο αδίάῃπ εο1ρβί βομοαῖπό ἀθῃπ- 
βε]ῦΌεη σαηζ Ἱ6ΓΡΘΒΒβεΠ 7α Ἠαῦβεῃ. 
[Αημαηρ.] 

86. µετά Ῥ5 ἀχαιούς: -- 4 ὅ88. 
Ῥ 408. Υ 24, Ἠϊθυ: ἵπ ἀῑο Μτΐτίοα 
ΟΠ. 

86. καταπαυσέµεν, Ιπῇ,. Επ. πας] 
µέμονα, ποαῖ] πῖς ἆεπι εἰ[ήρεη 
Βίχθρεηπ Ῥτάσπαπῦ ἆετ ΒεστΙ ἆθβ 
Ὑγατίεης οἆεχ Ηοβ επ νετραπάεη 160. 

39. ἦν που οἱ [ογτο, οἳὗ εἴνα 
πη]ξ προκαλέσσεται (Β6ζαπαπα παλεσ-), 
Κοπ]απΚκζϊν Αοχ. τοπ. Εἰππῦ ἀετ 
εγπατείεη Ἠαπά]αης. --- οἰόθεν 
οἷος, Ψα6 3996 ππᾷ αἰνόθεν αἰνῶς 
97, τδ]. μέγας µεγαλωστί Σ 26, 
παν 1π ἀἴθεετ ἨΒΠαρβοάϊθ, οἶπεο Ῥδει- 
σειπησ ἆθςθ εἰη{ασπεη Βεαστηῖς ἆπτο] 

γετάορρε]απςσ, παοἩ Απα]οσίθ τοη 
ἀλλόθεν ἄλλος οἰσοπί]οα: νοἩ 
α]1οίπῖσεν Βοθϊζε αἩβ α]]οίη, 
ἆ. 1. Εᾷτ βἶο] α]]είτ, Ζα νοτρ]πάθι 
πα] προκαλέσσεται. [Απ]λαπρ.] 

40 -- 1’ 90. µαχέσασθαι 1π4, 
Λογ.: ἄαοπ Καπιρί αιΓΠΘΗΤΙΘΗ. 
Ώου Τηβπ]1{1ν, βθἴπεγ ΕοΥπι ηςΟ]Ἡ 6ἴπθ 
ἀανίκομπο Βι]άππα, ὈῬοσειομπεῦ Εῆχ 
προκαλέσσεται ἀάεβ 3161, πνῖο βοηεί 
4ος Ταν, νρ]. 218 προπαλέσσατο 
χάρμµῃη: Ῥιαο]εκί ἀο9 ΙπβπΙάνα 18ῦ 
τινά 89. 

41. οἳ δέ κε πιῖῦ ἐπόρσειαν οπ{μΏ]6 
ἀἱο πας] ΨεγπχκΠοπαπς ἆθτ Υοί- 
Ἠεχσελεπάθη ΑΠΠΑΠΠΙΘ τθγπιαΏ]1οἩ. 
εἰπίτοίεπάθ Ἐο]σο: ἀῑο ἀθῑτ[ίιετ 
ἆπηππ, πὙθοχάση ἆβπη ποΠ]. -- 
ἀγασσάμενοι (Ῥϊαπιπι ἆγασ-) Ῥο- 
Γχο[ίίεη ἆπτοι ἆἱο απογπατίοῦθ 
Ἠοναιβίοτάρταπς, πε]ομαο 93 {. ἀῑθ 
σοπαϊκοπίοπ Ἐπιρβπάπησεπ ἀετ ΕΙΓΕΥ- 
βαοἩί απ{ 1ηπτο Ἐπτο απᾶ ἆετ Βθ- 
βογσηϊς πθσθη Ἠε]κίοτ Ἐατομίρατ- 
καῖς 1η 1πποπ ἨΠετνοττηίε, νβ]. Γ 451, 
αποῖ ϐ 29. ΤΙ 51. -- χαλκοκνήµιδες 
παχ Ἠ1εγ. 

4». οἷον, πΏπι]ΙοἩ τινά, επἴΒρτΙοἩῖ. 
ἀθπα οἷος 99: τσ]. 4156, Ι 956. --- 
Ἔμτορι δίω, ταῖς Νασ]λάταςίις σερασί, 
οπ{μᾶ]{ οἶπο Από Βερτϊπάιπσ {Εἲχ 
ἀἱο ΑΠΠΔἨΠΙΘ κὲν ἐπόρσειαν: βἱθ 
πγετάθεη 9816 βοπεπθη Ζα Ῥε]κεππεῃ 
:άεπι Ἠεμτεα Ἠε]κίοι” Καίπεη ο͵θι- 
Ῥήγεσεη ἄοθσποχ αἴε]]εηπ σα Κὔππεῃ. 
Ζηοῖίες ΗεπιϊδαοἩ -- Θ 169. Γ2ὔ6. 

48 -- Β 166. ΕΤ19. οὐδ) ἀπίθησε 
αἰομῦ Ἠϊεγ νο ϐ 115, ομπο ἆἀαί[ξ 
οἶπο ἀῑε Ἐο]σβαπικαίῦ Ῥεμιᾶδροπάς 
Ἠαπά]ππς {οἱσί, ἀαπετ: πατ εἴτπ- 
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τῶν ὃ Ἔλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς, σύνθετο θυμῶ 

βουλήν, ἤ δα θεοῖσιν ἐφήνδανε µητιόωσιν. 45 

στῆ δὲ παρ Ἕκτορ) ἰὼν καί µιν πρὺς μῦθον ἔειπεν' 
᾿Έκτορ υἱὲ Πριάµοιο, «4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντε. 
ἦ ῥά νύ µοί τι πίθοιο; κασίγνητος δέ τού εἰμι" 
ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας ᾽4χαιούς., 
αὐτὸς δὲ προκάλεσσαι ᾽άχαιῶν ὕς τις ἄριστος ὄ0 

ἀντίβιον µαχέσασθαι ἐν αὐνῇ δηιοτῆτι" 

οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα Θανεῖν καὶ πότµμον ἐπισπεῖν. 
[ῶς γὰρ ἐγὼν ὕπ ἄκουσα δεῶν αἰειγενετάων.] 

ὡς ἔφαθ”, Ἕκτωρ ὃ᾽ αὖτε χάρη μέγα μῦθον ἀκούσας. 
καί ῥ ἐς µέσσον ἰὼν --- ἀνέεργε φάλαγγας. 66 

µέσσου δουρὸς ἑλών' τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

τετβεζαπάςεῃπ, πΙάετείτερίς 
ηΙοἩ ὔ. 

Υ. 44-91. Πελμίογ θὈίείεί ἄιιο 
Ἠεῖεπος υεγαπία[εί ἄεπι «ΑγφυεΥΊι 
εἴγιεγι Ζιοεύμαπιρ/ απ. 

44. τῶν τα βουλήν. -- Ἔλενος: 
Ζα Ζ Τθ. -- σύνῶετο Δυμῷ: ΥβΙ. ο 
2π, νετηβΏτι ἴτα αεἴβία, ταδ 
σοἰράᾳοπι 0µς, απ{ζα]]επᾶες Ἰγοῖςο, 
ομπο ἆα[β του εἶπει Ἐππσεραπα 
ΑΡοΙο8 εἴπας Ὀετιοπ{εί 180. 

4ὔ. ἐφήνδανε πατ Ἰϊ6ι, εοπεῦ 
ἐπιήνδανε. [Απ]ανς. 

46 -- 6 280, να. 4 429. μα 
"Έκτορί(α) ποῦθη Ἠ ε]ῆοχ πτπ, 
στη. -- πρός τα ἔειπεν. 

41 -- 4 200. υἳέ ταῖῦ βεἀεληίες 
πάπια: σα ἆ 988. -- ἀτάλαντε Ἡ- 
ρχζηρ μοι σατάλαντε. 
48. ᾖἦ δα Ὠβ πίθοιο -- «98. 
Ἔ 190. --- πασίγνητος Ὠἱ5β εἰὖὐμί Ῥε- 
ρτήπάεπά. [Αη]βαπσ.] 

49 -- 1’ 68. 
51 - 40. 
65. οὐ ταῖς πώ που] π]ςλί, --- 

θανεῖν καὶ πότµον ἐπισπεῖν, Ὑεχ- 
Ῥιπάππο ἀθ6β εἰσεπί]επεη ππᾶ ἆθβ 
Παῦτ]]οπεη Απβάτπο]ς, Ἀππ]Ιο]ι νο 
4 886. Σ 91. υ 201 ἔ. -- πότμον 
(Ν. πετ- ἵηπ πίπτω) ἀας σα[α]]επάθ 
θεοβίοξ, Ῥεεοπάοτς ἆαδ Τοὰςς- 
5θ6βο]ι1ο], πῇςἐπισπεῖν οττείοΏθη, 
πο ἀάβ 21εΙἱ εἶπες Ἰθ6σθβ, β61Ἠ 
6 6βοΏίοἷ ετ{ῆ]]εη. 

68. ὡς ἵπ 4ετ είς, ᾱ. 1. ἆθβ 
Ιπ]λα]{5, πιο 8 το, τρ. Ι ὅλ4, 

Ώετ Ύετβ πτάθ γοη ἄεπ Α]ΐθπ πα] 
Ἠεελί Νεχνοτίεη, πει ἆετ Απβ- 
ἀταο]ς ὅπ᾽ ἄκουσα, 4εχ παο ΕΒ 182 
Ὥασ οτι Ύθγπομππσα ἆἀπιοι ἄβ 
Ἀπ[βετο Ότσαηπ νειβίαπᾶεηπ πετᾶάθη 
Καπη, ἆθπι 44 σερτααοἨίεπ σύνθετο 
θυμῶ νυιάετερτ]οπῦ απᾶ ἀετ ἄεάσπ]κθ 
465 Ύ6Υ868Β, πΕΠηΏ ιαπ ὧς α{ ὄ9 Ῥο- 
216Η1, τό ἀεχ. ὙτκΠο]λκαῖξ, γεηη 
απέ ἀῑθ 6αη7ζε Αποτάεταηπσ 49- 51, 
πηῦ 4ετ 48 ϱεσερεπεηπ Βεστήπάιπο 
ἀετεε]θεη π]ομῦ τετείπραχ 160. [Αή- 
Ῥαης.] 

δ4-- 66 -- ΙΤ6--18. ἨΗε]κίοτε 
Ἐχεαάο ἴλεν 4εα Ύοχεεβ]ας ἆεβ 
Ἠε]επος 18ῦ Μεν ἵη Ψετρ]εῖοι σα ἆθτ 
Ῥατα]]ε]εζε]]ο 1π ΙΤ’ πεπῖσ ὈῬεστοαϊ[- 
ἨςἩ. Ὠοτῦ εὐε]]ίε Ῥατίς) Αποτριεζει 
Ζαπι Ζγεϊκαπιρξ ἆῑο Βεεπάϊῖσαπσ 
4εβ ραηζεἩ Κτῖερθε Ιπ ΑπββῖοΠῦ; Ἠ1εγ 
νητὰ Ηεξίου ει Υοτβοβ]ασ 7α εἴηπθπα 
Ζνεκαπιρξ, ἆει παχ εἶἴπθ 4πσεῃ- 
Ῥμοκ]οπο γα επταπε παπά ἀϊῑοε ΕΙ- 
Ῥτοῦαπς ἆστ Ταρξετ]καεῖς Ῥοεππεοξί, 
1η ἄεπ ΑπσεηΏῄοκε σεπιασλΏ, νο 
ἀειβε]Ὀε παοἩ βοπνγετούει Βοάτᾶπς- 
η] εΏεπ π]εάεχ 51εστεῖοἩ νοτατίπρί, 
ομπο ἀαίς Ζατ Μομνίεταπρ οἴνγαβ 
απάςτεβ ρεεασῦ πητά, αἱ ἀα[β ϱ5 
1Ἠπη ηοςἩ πολ γουλΏπσύ β6ϊῖ Ζα 
βείΘθτΡεῃ. --- ἱδρύνθησαν 168 Ἠ]εχ πας]ι 
ὅτ {. απἆετε, αἱ 1’ Τ8, ἵπ αἱρεπί- 
Ἠο]επα Ῥππθ ρεπιεῖηί: ϱἱθ 5ο ἔσέοι 
Β16Ἡ πΙθάςετ, παβ ἵῃπ 1’ ραββεπάετ 
οτεῦ παςη ΑὈεοβ]α[ς ἄετ Υετπαπά- 
Ίπηπσεη ϱοβοβΙθμί: ἆθτ Αογ. ης] 
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κὰδ δ᾽ ᾽άγαμέμνων εἶσεν ἐυκνήμιδας ᾽Αχαιούς. 
κὰδ ὃδ᾽ ἄρ) ᾽άθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος ᾽άπόλλων 
ἐζέσθην πλ ἐοικότες αἰγυπιοῖσιν 

φηγῶ ἐφ᾽ ὑψηλῇ πατρὺς «4ιὺς αἰγιόχοιο. 60 
ἀνδράσι τερπόµενοι’ τῶν δὲ στίχες εἴατο πυκναί, 

ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. 
οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρὶξ 
ὀρνυμένοιο νέον, µελάνει δέ τε πόντος ὑπ αὐτῆς. 
τοῖαι ἄρα στίχες εἴατ᾽ ᾽άχαιῶν τε Τρώων τε 6ὔ 
ἐν πεδίω. Ἕκτωρ δὲ μετ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν' 
»πέκλυτέ µευ. Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοί, 

ὄφρ)᾽ εἴπω. τά µε θυμὺς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
ὕρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν, 

ἀαθπι Τπιρογ{εκὲέ ὠνέεργε Ὀοποϊοπποί 
ἀθπ ΑΏβδοβ]α[ᾳ ἀϊεβετ Ηαπά]απς. [Απ- 
Ἰαπς.] 

69. ἐοικότες Υοι ον ΑππΠαλπιθ 
4ες θβία]ζ, πο Ἐ 290. --- ὄρνισιν 
αἰγυπιοῖσιν: 4ἱο Βρθοῖθς Ζατι επι 
αρροβ]ν. [Απμαπᾳ.] 

60. φηγώ: νΡβΙ. 25. 
61. ἀνδράσι τερπόµενοι: ἆετ Ῥει- 

βὔπ]ϊοπο Ὠα[ῖν Ὀδῖὶ ἆεπ Ύετῦεῃ 
ὁβῖο]ι Έτθοιαπ) 1 πταργϊησ]ῖομ 
Ίοκα] σεἀαομέ: Αοῖπο Ἐτειάο 8η 
Πεπιαπάσπι παθθη. Ὁ υτῖσεπς εε2ί ἀϊθΒ 
Ῥατοιρίαπι ἀῑο Ἠαπά]απς ἆθβ τοί- 
ἨοτσελοεπάεπΗααρίγογβαπβ ΒΙΒΒΟΠΟΠ 
πο]]επάθέ νοταῖΒ, ψῖο ἆ 950. 6 62. 
Ν 4. η 9288. ϱ 91. -- Ίπι ΖΗ8ΑΠΙΠΠΕΠ- 
Ἠαπςσ της ἀἴεδεπ Ἰλοτζεπ οιδολεϊπ 
4ἱο6 [οἰσεπάο Βοπ]άεναπςσ ἆετ ρθ- 
Ἰαροτίεη Ἠθετο αἱ ἀαθβ ἆεπ Απσεη 
46γ Ζα5επαποπάθη ἀδίίετ εἶοιλ ἆατ- 
Ῥιείαπάο Β]]ά. -- πυµναί ριἈαϊκαῖν. 
[Απμαπρ.] 

62. πεφρικοῖαι: τα 4 2885, Β{8Τ- 
τοπ, ἆοοἨ τας ἀεπι ΒερτΙβ ἆει 
Ῥοψεραπρ. Ότπτοῃ ἀϊεβεπ Απθάτας]ς 
ψητά ἆετ {ο]σεπᾶε Ὑεχσ]είοη γετ- 
απ]α[δ{: νσ]. υ 15 έ. 

68. Ζεφύροιο, Ζα Β 14τ, αὈ]αβν. 
επεᾶν (σα ν 99. 4 506. 906. Ἡ 
692) σα φρίξ: γοπι Ζ6αβρΏηγτ Ἠεχ 
(εττορίεβ) Μεετορροκτᾶτβα], ᾱ. Ἱ. 
45 οτείο Ἰεῖκε ΑπίβεΠμαπθιη ἆθτ 
Μεετοεεβᾶσ]ε Ῥθῖτη Ἠεταππαμεη 468 
ΒίΠΤΠΙΘΡ. --- ἐχεύατο, νβ]. γ 289, 
Ἠϊει τοη ἆετ βἰο] Κοππαἰθχ]{ο] 

{οτιρβαηζεπάεη Βθπθσαπο ἤροαι ἆῑθ 
Ε]ᾷσομο Ἠϊπ. [Δδημαπρ.] 

64. ὀρνυμένοιο νέον 7α Ζεφύροιο 
ΨΘΏη ϐχ 6Ώ6π 810 ετλοερί. --- 
µελάνει δέ τε πόντος ὑπ] αὐτῆς: 
ναι. -μ 406 ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ] 
αὐτῆς. µελάνει, Νευεπξοτπι Ζὰ µε- 
λαίνω, Ἠϊθ πυδάνω Ύ 45 ηθρεἩπ 
κυδαίνω, ἹπγαηβΙν: ἆαππκο]ί, --- 
ὑπ᾿ αὐτῆς απίοχ βε]ρίσοπια απᾶ 
ἀατοὮ ἆαβεε]ρθ, 8ο ἀα[β ἆατ ἄροι 
4ἱο ΟΡοτβᾶοπο ἸΠϊησθπθπάθοη ἈΒ6δ- 
πόσαηπσ ἆἀἱο ᾖ[οτβοημτεϊθεπᾶο ΎὙεχ- 
ἀππκ]απςσ ἆθ68 Ἰαββοτ οπίβρτῖομθ. 

65. Υοετσ]εϊοπεραπζῦ 15ίάας ἆππ]κ]ο 
ενγῖπιπιε] αα{ γεῖίετ Ε]άσμο. Ὑσο]. 
4 289, 

66 -- ΙΠ 66. µετά Ἱππι]ζίθη. 
67 -- ΙΤ; 96. 804. 
08 ---549. 969. Θ 6 απᾶ 1π ἆετ 0. 
69. ὅρκια μέν: -4ἱ6 ΙΓ 945--901 

Ῥθβομπίθρεπθϐ. ερεπθαῦα τὸ. --- 
ὑψίζυγος: τα ἆ 166. --- οὐκ ἐτέλεσ- 
σεν νο]]ζοςσ πΙομῦ, 116[8β π]σο]τ 
σαχ Δαβήπταης ἱοπαπιθῃ. 8ο 
Καηπ Ἠεκίοι γοπ βθἴηπθπι βίαπᾶ- 
ραπ]κό απβ πηρείβησεη ΑΡΙΕΕΗΘΗ, 
πο ἆετ Καπιρέ ἆπτοα ἆῑο Ἠπί- 
τᾶοκαησ ἆεΒ Ῥατίβ αΏσεῦτοσπεπ πας, 
εἡε εἶπετ ἆοτ Ῥοϊάεπ Κἄπιρίετ ππῇοτ- 
Ίασ: νο]. ΙΓ 915 8. Ῥεπι γοτίταρβ- 
ῬτιαοὮ ἆπατοιἈ Ῥαπάατο αΡρετ σίπς 
οἵη Ῥοάσιῦβαπιθς Ζείσπθη νοτΒΒ, 
1η πθ]ομαπα Ῥείᾶο Ῥατίοίεπ 7ο) 
Ἐμπστείίεη ογκαπηὔεη: ΥΡΙ. 4 τ-- 
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ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεκµαίρεται ἀμφοτέροισιν, το 

εἰς ὃ κεν ἢ ὑμεῖς Τροίην ἐύ πυργον ἕλητε 
ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαµήετε ποντοπόροισιν. 
εξ. ο κα Δ η 2 -- -. ὑμῖν δ΄ ἓν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν 
Αν .” [ιά λ 2 Ν / 2 / τῶν νῦν ὅν τινα Δυμὺς ἐμοὶ µαχέσασθαι ἀνώγει, 

δεῦρ᾽ ἴτω ἐκ πάντων πρόµος ἔμμεναι Ἕκτορι δίω. τδ 
ὧδε δὲ µυθέοµαι., Ζεὺς δ᾽ ἄμμ ἐπιμάρτυρος ἔστω᾽ 
εὐ μέν κεν ἐμὲ κεῖνος ἔλῃ ταναήκεῖ χαλκῶ., 
τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας ἐπὶ νῇῆας, 

σῶμα δὲ οἴκαδ ἐμὸν δόµεναι πάλιν, ὄφρα πυρός µε 
Τρῶες καὶ Τρώων ὤλοχοι Λελάχωσι Δανόντα. 80 

84. Ἰπᾶςι 1βῦ ἆἱε ααΠα]]επᾶετ ΕΒ 808--δ0θ6. Κδτ8--550. α δ9Τ. 
Ἴμ6ιβθ απ{βετ 951 {. ἀἱο6 οαἴησῖσε 
Βίε]]ο Ίπ Ἡ, πο ααξ ἆεπ Γγὔπμεχει 
Ζηεϊκαπιρέ συτοκσθπ]θβεη π]τα. 
ὙΓεᾶαν ΑΡρο]]ο ππά Αἴπεπε σεάεπΚεη 
Ῥαί 1Ἠτει Βογαίαπσ ἆθβεε]Ώθη, που) 
Χκοπιπιθπ η ἆετ Ἐοὶσο ἁἀἴεο αοΠᾶ- 
Ίφοπεπ ἩἨε]άεπ, 8ο η8µθ 68 ασ, αι [ 
ἄεπεε]ρεπ Ζατῆοζκ; Κεῖπετ σοεἀεπ]κῦ 
απο] πα πα εἴπεπι οτί ἆθτ ὓει- 
1είπαπρ ἆθβ Υοατίχασος, π]τσεηᾶς πη]τᾶ 
οἵη Ζπαι{ε] Ἰαταῦ, οἨ πιαη πας] ἆθεπι 
γοτπεχρεσαησεπεη απ{ ἆεπ 3πΏσθ- ́  
Ῥούεπεη Ζνγει]καπαιρε ἄρετπααρί εἴπ- 
5επεη βο]]6. 

το. πακὰ φρονέων - Κ 4856. Μ 
67 ππᾶ βοπβῦ, --- τεχµαίρεται β{θο]ςῦ 
άαρ Ἠπάσ]ε], πᾶπα]Ιομ ἆθς Καπιρίεε, 
εἰς ὃ πεν απέ ἀῑρ Ζε1έ ἀ4α[ς, νσ]. 
η δΙ1τ{ απά β99. ον 

πι, ἐύπυργον πατ Ἠϊα6χ, δοηεῦ 
εὐτείχεος. -- ἔλητε Κοπ]υπ]εῦ, ΑΟΓ.: 
σα 951. 

το. ἢ αὐτοί κτξ.: πηβο] ἢ ὑμεῖς 
πῦ Ὑετεοπίεραπσ ἆθς ερεηβαίσθβ8 
αὐαθῦ: οὖθι ντ οπς]Ὦ γαιπΙοΏΘεη. --- 
παρὰ νηυσί, π8ε] βἱθοταίοβθιι ἩΟΥ- 
ἀπίηπσεη ἆθτ Ἔτοες ὮῬϊ σα ἆἄεπ 
ΒομΙΠεη. 

τ8. ὑμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασιν: ηπἩἨ 
αἶπά Ία αΡαι ππίονχ θπςἩ. γάρ 
απξ εἶπο Ῥεκαπηίο ΤΈΠαίβασΠε Ἠϊη- 
πεϊδεπᾶ, Ρετεῖθεῦ 4επ Τ4 {ο]σεπάεἩπ 
Ἠαπρίσεάαπκεη τος, πορεί ἆετ 
νγθβεη{]ο]μα ΒεστΙβ 7Ζα Απίαησ ἆθβ 
Ἠαπαρίρεάαπκεπα ἄπτομ ἆαπς Ώθδπιοῃ- 
αἰταῦῖν τῶν απ{σθεποπΙππεη π]χᾶ, π]θ 

ι 919-- 525. 459---458. }ΓΑημαηρ.] 
Τ4. τῶν αὐλπᾶπρ]ς Υοῦ ὂν τινα. --- 

θυμός Ρί ἀνώγει -- Ί 119. --- 
µαχέσασθαι: τα 40. --- ἀνώγει: ἆθτ 
Ἰπάϊικα αν Ίπι Ἠε]αινβαίσο περεπ 
Ἐπίαταπα οᾶει {αἴαχίδομαεπι Απδάτιο]ς 
η Ἡαπρίεαίσο, Ἠ]6ι Ιπιροταν, 1δΐ 
πηρε ΟΠη]οἩ, ἀοε] νρδ]. σα β 114. 
[Απβαηρ.] 

τῦ. ἐν πάντων α1β α]]οη Ὦεν- 
ΝΟΥ, 80 ἀαΐ5δ ε; α]]6οῖπ γοτ ἆεπ 
Ἠοίμοη. ει τίεοπει εὔεβῦ, να]. ἄ 
166 οἷον προστήσας πρὸ ιαιῶν. 
-- Ἔκπτορι δίω, πῖε 495. 169, παοἩ 
ἀεπι εοποῃ τοχαπᾳοβαΠσεπθἩ ἐμοὶ 
µαχέσασθαι πι Ῥθεοπάθταπι Νασ]ι- 
ἀνπο]ς, π]ομῦ οΏπθ Βε]ρείβο[άβ]: σι 
4 240. ϐ 35. ΑπΟ. 4 πθι. | 454. 
ΤΠ 490. 898. ο136. {956. [Απλαπς.] 

Τθ. ὧδε δὲ µυθέοµαι ἆπς 18ῦ 
πηβΙπθ Ἠ1]1]εηαπεῖππης, πιεῖη 
Ὕοχβοβ]ασ, τσατ ΒΙπ]είναπσ ἆετ 
Ῥεάϊπρπηρευ ἆεΒ Ζψεϊκαπιρίες. στ 
Ζεύς: τα ΙΤ 10Π. -- ἐπιμάρτυρος 
ηαχ Πε απᾷ α 218. [Απ]απσ.] 

ττ. ἔῃ, Κοπ]απΚκῦ. Αογ.: σα 91. 
τ8, φερέτω Κοπζθβεῖν, ἀετ {ο]σεπᾶς 

ο ΠιβπΙΠν δόµεναι πηρογα ή γίκοἩ 1π 
8. ῬετβοἨ, πο 976. Ζ 95 Τ. ο 128. 
λ 445, αἱ Ἐοτάεταησ. 

το. 80  χ 842. 948, νο]. Ο 950. 
σῶμα: τα ΤΙ 98. -- δόµεναι πᾶἄλιν, 
π/ᾶς 84 ἀποδίδωμι, Ῥτᾶρηπαπῦ γε- 
ῬυαπάθεηἨ ππῦ οὔκαδε: νρ]. ο 8961. 
ϱ 445, τα ἔ 995. -- Τρώων ἄλοχοι, 
4ἱα πγεπ]σεύθης ἀπτο]Ἀ ἆῑορ Βολπιϊ]- 
καπσ ἆθ6β Ἰαϊοππαπι απᾶ ἀῑθ 
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εἰ δέ κ᾿ ἐγὼ τὸν ἔλω, δώῃ δέ µοι εὖχος ᾽ἀπόλλων, 
τεύχεα συλήσας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἰρὴν 
καὶ κρεµόω προτὶ νηὺν ᾽4πόλλωνος ἑκάτοιο. 
τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐυσσέλμους ἀποδώσω, 
ὄφρα ἓ ταρχύσωσι κάρη κοµόωντες ᾿ἄχαιοὶ 86 

σῆμά τέ οὗ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ελλησπόντω': 
΄ / λ { 2 ΄ χαΐ ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων. 

νηὶ πολυκλήιδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον" 
ἑἀνδρὺς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεθνηῶτος, 
ϱ/ αμ] / ’ / ασ 2 
ὃν ποτ ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδιµος Ἕκτωρ. 90 
Έ / ας νι Ἡ . 2 λ / »” 2 », 6 
ὡς ποτέ τις ἐρέει' τὸ ὃ' ἐμὸν κλέος οὔ ποτ ὀλεῖται. 

Ὡ 

Τοίεπκ]ασο Απίαϊ απ ἆετ ἙῬε- 
εἰαίπης ἨΜαΐζεν, ΥΕ]. Υ 360 Ε. 6) τ25. 
-- θανόντα ΑἱΑ Τούθη σα μέ, 
Ζαχ Ὑετνο]]είάπάίραηπρ ἆθβ οᾶαα- 
κεῃπε, πο Ο 8600, νρΙ. Ζ 464. 4 408, 
ππῃα 416 βίεπεπάε Β1{ΐ{6 Ζα Ὀοεσείιοππεῃ. 
[Αηπαπρ. 

81. γΕι. ΠΠ τοῦ. δώῃ δέ, ἵπ οΏία- 
βδο]ετ Βίε]ίαπσ Ζαπα γοτπετᾳεῄεπ- 
ἀεπ Υετραπα, επζ]ηᾶ]{ 4ῑς Ῥεάιησεπάθ 
γοναπκεοίζιης, πιο Π τοῦ. Ρ 290. 
1 811. ὦ 9Ττ0. γ 492. φ 388. χ Τ. 
--- µοί Ἠϊθν πΙοηῦ Ῥεζοπέ, υγδῖ] ἀθτ 
6εσεπεαίζ σα κεῖνος ττ Β6Ποη ἀπχο] 
ἐγώ Πετνοισε]οῦεν 19ἵ. 

82. Βεαςπίο ἆεπ ἀπτοπσε[ϊμγίεη 
Ῥατα]]εΙίκπιας ταῖί ττ---80 σαπι Ταῖ] 
Ἰπ ἀθηβε]θεπ Αιβάτᾶσκειπ ππὰ Ύγδη- 
ἀπησεῃ, ππι ἆἱο νῦ]]ρο (Ιαεϊολπεϊς 
4εχ σεσεηεεϊσεπ Βεπαπά]απρ απο 
{οττηθ]] απσπἀεπ{θη. 

80. Απ΄ ἆετ Τεπιρε]πα]θ ἆ4θβ 
Φολπἰζσοῦίθβ Ῥβεορίο πιαη ἀἷο ἄθπι 
ετ]ερίεῃι ΤἘοιπά  αΏσθποπιπιθηθ 
Ἠῆείπηπσ αἱβ Ὑγεϊπσεβομεπ]ς ειζ- 
ΖαΠᾶηρσεη, --- ἕκατος, 338 ἕκατη- 
βόλος γετ]κῶτχζε Κοροίοπα. [Αππανρ.] 

84. τὸν δὲ νέκυν 11Π 8θ6χ, ἀθπ 
ἨεΙΟΒΠΑΠΙ. 

Ξδ. ταρχύειν παχ Ἠ]εν παπά ΠΠ 4ὔ6. 
614. [Ἀπμαπς.] 

86. ἐπὶ πλατεῖ Ελλησπόντω -- 
ω 85: ἀετ Ἡοπιετῖεομο ἩΗε]]εθροπί 
πτηξα[δὲ ἀἱθ απΠεσεπάεα ΜεετεΒβ- 
ἴε]]ο ταῖς, ἆαλμει ὸ δ4ὔ ἀπείρων. 
Ματ σεὶρῖο ϱρᾶΐίθτ απι Ἠε]]εεροπέ 
ἀἱε ἀταυπιᾶ]εν ἆες Αἴα5, ΑΕΠ1]168, 
Ρα{το]]ο5, ΑπΙΙΙΟΟΠΟΡ. 

ὡς ἔφα). οἳ δ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ" 

8Τ. καί Ῥὶ8 εὔπῃσι, ψίο Ζ 4ὔ9, 
Ἀλη]οὮ ὅ 2Τ56, στά, πο ἀοτό, οί 
απΡᾳΘΠΟΙΙΩΘΗ, ἵαι Ῥαύαχαπ, Ώου 
Κοπ]απ]κ {τν 1αί Ἅναχ Ἠπ]ολί ἨΙΘΙΣ 
αὐλᾶησῖσ γοπ ὄφρα 86, εεἰαὲ αὖΌθι 
ἀἱε ἁατίη απβσθερτοσλεπε Ἐγνατύαπρ: 
1π αἶπθ 6πρθιθ Βοβίεπαησ 7α ἆοτ 
νοχ]μοετ (πι Κοπ]απΚ{ν απεσθἀτήο]είθιι 
Ὑοτείε]απᾳα, υᾶλτεπᾶ ἆαδ Επίαταπι 
4επ (θεάαπκεπ βο]ρείϊπάϊςσ, οἴπεθ 
ἀἴθκο Βεζίε]παπς Ἰϊπεε]]εα τάς, 
ΑΠΠΗΟΝ νο Ἠ]ες ὃ 991, πι ΛΠ- 
ϱοβ]α[ς απ γογποτρεμοπάθβ Επαύαταπι 
ζ 156. µ 388. 9 ὅδο,. Ο 860. π 491. 
-- καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων, ΨΝΙθ 
Τ 98. 

88 --- 6 239 -- ὃ 474. 
89. Υαι. 951. μέν -- μήν. 
90. ἀριστεύοντα 1η ΒΘΙΠΕΊ Ἡο]- 

ἀεπ]αι{ξ, πο 4 506. Ο 4900. 
91, Βγοίθς Ἠεπιϊβββδο] -- 7 469, 

Ζψεϊτει: νρ]. Β 9306. ὦ 196. τὸ δ᾽ 
ἐμὸν κλέος ἀ16β6χ (ἀ. 1. ἀεν ἆαταιαβ 
ει πασμεεπᾷθ) πιθεῖπ Ἠπ]ῆπι 4”. 
Ώα5 Ἠῖαν, ]εάος] απίοτ Απετκεππαπσ 
4ε8  ἄεσπειβ (ἀριστεύοντα) απι 
Βο]]α[5 Ποαγνοτρτεοποπάο ἡῥΡε]οεί- 
δε[ήπ] Ἠεκίοια 166 ἀατααξ Ῥοτεο]ι- 
πεῖ, ἆαβ ΕΠγσεΓήἩ] ἆον τίεςπθη 7Ζα 
τεΙσεη. [Απῃαηρ.] 

γ. 99--122. ζαμζεγπ ἄεν αε]ᾶ- 
ἴβε]ιει ΠΗειάεπ. «επείαοδ ωπιᾶ 4α- 
ΠΊΕΠΙΜΟΙΟ. 

90. Επ απ 1ὔ Βίε]επ νψ]εᾶει- 
Κοεῄτεπάετ Εοτππε]νοτ8, ἀθτ ἆεπ ΕΙπ- 
ἀτασο]ς εἶπει ἄρθιγαβοπεπάεη ος 
βοηρέ ἀῑο Ἡδτετ ἸεριαΠ α{Πζίετει- 
4εηπ Ἠεάς νεταπεεμαπ]Πομθ. ἁπκήν, 
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αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι., δεῖδαν δ) ὑποδέχθαι. 
ὀψὲ δὲ δὴ Ἰενέλαος ἀνίότατο καὶ µετέειπεν 
νείκει ὀνειδίξων, µέγα δὲ στεναχίζετο Θυμῷ' 96 

2 3 ον 2 , ος) ’ 
»ὤ µοι, ἀπειλητῆρες, άχαιίδες. οὐκέτ ΄4χαιού: 

ἦ μὲν δὴ Λλώβη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς. 
εὖ µή τις «4αναῶν νῦν Ἕκτορος ἀντίος εἶσιν. 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε, 
ο ὖθ [κ 3 / 3 ἄι λ 4 . 
μενοι αυῦι ἕκαστοι ἀκήριοι, ἄκλεὲς αύτως 100 

-ω μα. ων Ἂ / 5 ιο ο’ 
τῶδε δ΄ ἐγὼν αὐτὸς δωρήξομαι' αὐτὰρ ὕπερθεν 

΄ 2 2/ ω νίκης πείρατ᾽ ἔχονται ἓν ἀθανάτοισι θεοῖσιν.-« 

ατορτᾶπρ]1οῖ Άσοις. ἆθε βαοβίαης, 
ἁκή Βί1]1α, 8] Αοοτβ. ἆθ5 Ἰηπα] {9 
τοχραπᾶοι τηῖέ ἔσαν β 89, τας ἐγέ- 
νοντο 816 τοιςἑππιτῇθ, σιωπῇ 
Ίπ Βοηπεῖσεηῃ. [Αππανρ.] 

98. αἴδεσθεν πεσει ει Ῥεπαπᾶς, 
δεῖσαν Ἠερεη ἄετ ἀαίαμτ. Εκρ]κα- 
Ώϊνες Αργπάείοηπ. -- Ναεπάθπι απ 
ἀεπιεε]ρεπ Τασοε εἶπ Ζπεϊικαπιρί Εῆτ 
ἀἱε Αεπᾶετ σπείσ απδρεία]]εη 166 
ππᾶ ἆατ αἱ]σεπιείπο Καπιρέ ἀῑα 
Έχοες Ἱπ ἀἴε στὂ[εῦο Βεάτᾶπσπϊιβ 
σεὈταομί Ἠαῦ, 146 ἀῑο γετσασίπεϊε 
4ετ αοἩᾶίεοπεπ Ἠε]άειπ, Ζαπια] ἆθβ 
Ῥϊοππεᾶςες, ποη]σ Ῥοστοίβ1ο], 

94. ὀψὲ δὲ δή αρᾶῦ εταί. ΎεΓ8- 
Ἀπίαησ πε Η 999. Ι 81. 489. 696. 
Φδτ06. η 156. υ 551, Ὑετββδοβ]τπ[ς πγῖθ 
125. ὦ 492. 

96. νείκει Ώαϊῖν ἄες Ὀεσ]ειεπάεη 
Ὀτηαβίαπάςς: πα1ῦ (απζετ) Ῥοποε]ίεῃ, 
της ὀνειδίζων Ψοτπῆτίέε πας” 
οπεπᾶ, ταῖς κίτεηρεπι οτί εαἴε 
ἐαάε]πα. --- μέγα δέ Ρἱ5 στεναχίζετο, 
θἶπο ἀεπα Ρατβοϊρ. ὀνειδίζων ρατα]- 
1ε]ο, αΌετ βε]ὈείΏπάϊσ Ίππ ναχΏ ατη 
Εὐπ ἑξατα σεσεῦεπο ῬΒδβάπιπππηρ 2τι 
µετέειπεν: τα 9512. -- θυμῷ: τα 
Ζ 594, Ἰπποτ]1ο], ἵπ ἀ4ετ Τϊ6ί 
ἀθρ Ἡεισεπ. 

96. ἀπειλητῆρες 1ὰτ Ῥταλ]ες, 
παχ Ἠ]ει; ᾽ἀχαιῖδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί, 
πο Β 355. 

9τ. η μὲν δή Εὔτπαᾶῦτ Ί8 1π 
4ετ Τ]παῦ. --- τάδε, ταῖς αβε]ί- 
γο]]ετ Βείοπαπσ ἀαχο]ι γέ, ἀῑο 
Ώϊηπσο Ἠϊε6χ, παβ Ἠ]ετ γοτσα]ιέ, 
ε]κ]Ητί ἆπτοηἈ ἆἀεπ παςμ{ο]σεπάεπ 
Βαΐπ πα εὖ γεΙ. ὦ 499. -- 
αἰνόθεν αἰνῶς ἄτρσει ας ατα: 
Ζα 99. 

98. εἶσιν 1π Ἐπύπτοεάεπίπηα. --- 
ἄαναῶν οὐ]εκίῖν εἰαίῦ ἡμῶν, 39Ώεγ 
Ῥ6Ι ἀ4ετ {οἰσεπάεα γαιπὕπεοπαπρ 
ὑμεῖς. 

99. 100. ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε, 
νο]καὔτα]ῖοπειτ Απβάταοἷς τοη ἆει 
Ζετεεῖσαηπσ ππᾶ Αα ]δεαπρ ἆθς ΊεὈετ- 
ἀϊσεη Οτγσαπίβπιας͵ ἀ.1. γετπιοάθτῃ. 
Ώιερο γετπᾶπεσππηπσ 1Π 6ησεπι Ζπ- 
βαπιππρημαηρο τς ἄεπ {ο]σεπάεπ 
Ἠμοτίεη ἤμενοι-- ἀκήριοι, πγε]ε]ια ἀϊρ 
εἴαττο Ὀπρεπεσ]οϊκαιυ ἆετ Αοπᾶδες 
ἨετγοτΏθρεῃ: πιῦὂσί 1Ἡτ α]]ο σα 
Ἠ/αβφδετ απᾶ Βδίααῦ ποτάεῃη, 
νῖς 1πτ Ἠϊοι Μαπη {ῆτ Μαηππ 
ἀαφ1ίζζ οιπε Μπας, ο1ζ6] ταΏπι- 
198, 16 π]] πεπῖσείεηε π]οΏῦ Απ- 
[6] απ ἀ1θεετ ῬομπιαοἈ Ἠαῦεη, 
4α1εσ ἀετ {ο]σεπάο (ἄεσεηφαίκ. ἔκα- 
στοι ἀῑε 6ἴππε]πεηπ, ἆ4ετ εἶπο πίε 
4θχ απἀἆετε, αρροεῖν τα ὑμεῖς. 
--- αὔτως: Ζα 4 198. Ζ 400. υ 180. 
8τ9. [Απμαπρ.] 

101. τῶδε Εῆτ ἀϊθεεητ Ἠϊ6τ, α15 
πρόµος να]. Τὅ, απι Ίηπι αἱ ἄεσπος 
εηἰσεσεηζαἰτείθη. -- Δωρήξομαι: 
Μεπε]αος Ἠαῦίε ἀῑο /αἄεπ Ῥεῖ ΕΙπ- 
ως ἆθτ γειπαπά]απφεα Ζαπι Τε 
ἈὈβε]ερῖ. --- αὐτῶρ ὕπερθεν -- ξ99δ. 

109. νίκης πείρατα, ἀ1ε[ιεἴζβεῖ]ε 
46 Βί65668. Πας ἸΓεοΠεε]ερίε] 4θβ 
Καπιρ{ες πηῖτὰ γεταπεοπαα]1οπῦ ππὔετ 
ἀθεπι Β1]46 εἴπθς Φθῖ165, αηπ ἀ4θβεεπ 
Ῥθϊάεπ Ἐπάεπ ἆῑδ ἄθσπετ 7Ζ1εΠ6ηή, 
νο]. 6 19 Β., ἀεβεεη Ηαπάμαραπσ 
παπά ἸΠεϊσιησ αὖετ ἵπ ἆετ ἨἩαπα 
4εβ Ζεπβ 4 986 απᾷ ἆετ ἀὔθοτ 
ἠρετμααρό, πῖθ Ἠ1ευ, χαπεπά σθ- 
ἀαοιῦ πΊτὰ, ἆαπΠετ ἔχονται πον- 
άεπ ᾳολα] το, σε]επ]κῦ. --- ὕπερ- 
Φεν ἀτοβαεῃ, πᾶπετ ετ]ᾶτο ἀἆατοῖ 



10 Τ. ΙΔΙΑΔΟΣ ἩἨ. 

ὡς ἄρα φωνήσας κατεδύσετο τεύχεα καλά. 
ἔνθα κέ τοι, Ἰενέλαε, φάνή βιότοιο τελευτὴ 

Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν. ἐπεὶ πολὺ φέρτερος Πεν, 106 

εὖ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες ᾿4χαιῶν 
αὐτός τ᾽ ᾽άτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽άγαμέμνων 
δεξιτερῆς ἕλε χειρός, ἔπος τ᾽ ἔφατ) ἔκ τ᾽ ὀνόμαξεν' 

»ἀφραίνεις, ἸΜενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ 

ταύτης ἀφροσύνης' ἀνὰ δὲ σχέο κηδόµενός περ. 110 

αηδ᾽ ἔθελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ µάχεσθαι, 
Ἕκτορι Πριαμίδῃ., τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 
καὶ δ ᾽Αχιλεὺς τούτω γε µάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 

ο ἔρριγ ἀντιβολῆσαι. ὅ 

ἐν ὦθανάτοισι Θεοῖσιν Ὀ6ι, ἆ. Ἱ. ἵπ 
4εη Ἠϊδπάειπ ἆοτ (δίίος, -- Ώοει 
Ρ8η76 (εάαπκο 18 εἵπ Απβάτιαο]ς 
{τοπιπαοτ Ἐτσεῦππς ἵπ ἀῑο σὔ{]ο]θ 
Τιοἴίαηπσ ἀεΒ Καπιρᾷες. 

108. [Αημαπς.] 
104 -- Π πβτ. τοί, Μενέλαε: ΑγΡο- 

αἰτορῃο. Ὑοτρῖ. Δεπ. ΧΠ σ46. 
[Απβαηρ.] 

106. Ἔκτορος ἐν παλάμῃσιν -- 9 
τ88, να]. Ε ὔδ8, βοπεῦ πηζ Εαββίνα, 
ν]θ πατακτείνεσθαι νετθαπάεη, ἀθπι 
Ἠϊετ 4ο Ρ3ηΠ70 Ὑεπάππς φάνη 
βιότοιο τελευτή επἰβρτϊοΏΏ. --- ἐπεί 
Ῥ]8 ᾖεν: πα Ἠϊοι ππά 7 158 {εμ]ό 
ᾖ π8ςἩ ἐπεί ἵπ ἀϊθεει Εοτπιε]. 

106. ἕλον, πὔπα]]ο]ι σέ. 
107. αὐτός τε: ἀἱε Απκηϊρῄαης 

τη] τέ, πε 216. 
108. [Απ]απρ.] 
109. ἀφραίνεις ἅα ὮῬϊβί νοπ 

ΒΘΙΠΠΘΗΏ, οἵπ βίατκετ Απεάταοϊ, 
να]. Β 2ὔ8. υ 860, ἆεπ Πίετ ἀῑε 
Πεῦενο]]ο Βοεουραίς εἰπσιοῦῦ, 
οὐδέ τέ σε χρή, Ἠϊετ ἴπι εσεῃ- 
βαΐἴσ τα ἆαπι Ψογποτρεπεπάεν: παπά 
ἄοοἩ σ1επτί ἁἀῑτ ΚεΙπεβπθεΡΒ; 
ἄετ ἀεπεᾶν παοἩ ἀΐθδετ Εοτπιε] 
ητχ Ἠϊ6χ, βἰατῦ ἀθβ τεσε]πιἈ/[βίσεη 
ΤηβπΙνΒ. 

110. Ζπεῖιεε Ἠεπηϊεβίομ: νβΙ. 4 
586 -- Ἐ 9852. ἀναὰ δὲ σχέο {ιββο 
41οἩ, Κοπππιθ Ζα ἀῑτ. κηδόµενός 
περ, πΙθ 56ΗΣ 68 ἀῑοῃλ απο Ὦθ- 

περ σέο πολλὺν ἀμείνων. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἴξευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων, 116 

Κὔπιπηθτς, 
[δημαἨς.] 

111. μηδ᾽ ἔθελ᾽, τα Β 241, 6ἶπθ 
Ῥιαίσεταηᾳ ἆἀ9β ποσα ίνεη Τππροτα- 
ὤνβ, ἀεπκο π]ολί ἆλταῃ, Ἰα[5 
ἀἷν πὶο]ό ἵπ ἀθπ Θίηπ ΙΚΟΙΩΤΩΘΗ. --- 
ἐξ ἔριδος, πΝὶθ ὃ 848. ϱ 194: 1π 
Έο]ρσο ἆθβ ἨΓαὐιαύτοϊΙίς ἆ, 1. ἴπα 
ἨΓεἰικαταρᾶ, --- ἀμείνονι Ὦἱ5 µάχε- 
σθαι -- 4 548. 

119. Ζνγαῖίος ΗοπιβΠοἩ -- Ο 167. 
198, νᾳρ]. Ρ 208. Υ 66. 

118. καί σα Αχιλεύς, πας Ὀθρτῦῃ- 
ἀεπάαπι δέ σ1εῬί Εᾶτ ἄεῃ αἱ]σεπιθίπατ. 
(6 εἀαπκεπ ἀθβ νογμθτσεπεπάθη Ώοθ]α- 
νβαίσθς οἵπ ἨὨθβοπάθ{θβ, Ἠθτγοί- 
βίεοπεπάθβ Ῥε]δρῖα], νσ]. ν 8903. --- 
τούτῳ γε τῇ αβο]εένο]]ου Ῥείοπαπρ, 
ᾱ. 1. ἀϊεβεπι Γατομίρατεπ «θρπογ, 
Ζψοϊζορ Ἠεππϊββ]οι -- 7 124. 6 448. 
ὦ 991. [Απηβαυρς.] 

ο 114. ἔρριγε ἀντιβ.: ἀϊθβο εἴατ]κο 
Ὀυετίτοίραῃσ, πας ἆθτ παπιεπΏ]1ο]ι 
1 9565 Β. ἵπ ἀτεκίεπι πάρταργασἨ 
βἴοΏί, Καηπ Κααπι ποςἩ ἀἆπτολ Αρα- 
ΤΙΘΠΙΠΟΠΒ οἶμῖσθς Ῥεπιῆπειπ ἆθῃπ 
Ἐτιάεχ νοπι Καπιρέ Ζατςκζαπα]θεη. 
ετκ]ἀτί νγετάεη. Ίο νΙε] πᾶμος 
Ίασ ἀετ Ἠϊηνεϊα ἀἆατααξ, ἆα[β Με- 
ηε]αος Ὀετοαῖθ απ΄ ἀΕεπιβε]θεη Τασο 
εἴπεη Ζνγεηκαπιρῖ Ῥθρίαπάεη Ἰαᾖΐθ. 
-- ὅ περ ἆθχ ἆοο]λ. ᾖΖπεῖτθρ Ἡθ- 
πη]βΡΙοἩ -- Π πο. ὦ 10Π. 

116. μετὰ ἔθνος ἑταίρων -- Ρ 581. 

ἀτ σα Ἠσοττει σοηῦ, 



7. ΙΛΙΑΔΟΣ Η. τ1 

τούτω δὲ πρόµον ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾽ἄχαιοί. 
εἴ περ ἀδειής τ᾽ ἐστὶ καὶ εἰ µόθου ἔστ᾽ ἀκόρητος. 
φηµί µιν ἀσπασίως γόνυ κάμφψειν, αἴ κε φύγῃσιν 

δηίου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. ο 
ὧς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως. 190 

αἴδιμα παρειπών ὁ ὃδ᾽ ἐπείθετο. τοῦ μὲν ἔπειτα 
γηθόσυνοι Θεράποντες ἀπ᾿ ὤμων τεύχε ἕλοντο᾽ 
Νέστωρ δ᾽ Αργείοισιν ἀνίστατο καὶ µετέειπεν' - 
ὢ ήσαν, ἦ μέγα πένθος ᾽χαιίδα γαῖαν ἱκάνει" 
ὶ 
3 

2 

ᾖ κε μέγ) οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς, 196 

ἐσθλὺς ἸΜυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ' ἀγορητής, 
[οὰ / 2 ν, χ 2Ν 121. Αγ ΗΕ. 2, 
ὃς ποτὲ μ΄ εἰρόμενος µεγ΄ ἐγήθεεν ὢ ἑἔνι οἴκω. 

/ πάντων ᾽άργείων ἐρέων γενεήν τε τόκον τὲ. 

116. ἀναστήσουσιν, Ίπι εσεπβαῖζ 
σα ἴζευ, πΏπα]ΙοὮ Ζαπι Καπιρε, τσ]. 
Ῥ 694. Ο 64. Όας Επίαταπι 1πι 
ΤἜοπο {πὂβ]ομετ Ζαβίοπεταπσ, πι 
τα Ῥετιμίσεη: ψετάεη 8οΠΟΠἨ, 
το. Ε, 4.9 ἓι 

117. ἐστί Βαθ]εκί Ηεκίοτ. --- καὶ 
εὐ: ἀἱδ Κοπ]απ]ῖου, πε ἀάς Ὑετ- 
Ῥαπα ἐστέ Ἰδὲ ἐτοία ἄετ Υατυιπάαπσ 
Ῥοϊάετ ἄεᾶει ἀπτο] ἀῑε ΚοττεβροἩ- 
ἀϊετοπάει Ρατακε]η τέ -- καζ πι 
Ζνγαῖτεη ἀαάθ πιεάοτλο]6, πει] 
ἀϊθβος 4επ σεάαπκεη κἰείσογπα παῖξ 
σιδ[δετεπι ἈΝαολάταοκ Πετνοτίτεύεη 
βο]].---μόθος ἄαἰὔπιπιε], Καπιρί- 
σεπη]τοηυ Ἡ. μα τᾶμτεη, ἆτεπεῃ. 
[Απμαηρ.] 

118. Ὑσ]. Τ Το. φηµί πας ΝαςῃΠ- 
ἀταοκ γοταπρεξίε]]ή: 10η γεχ- 
810Π66. --- ἀσπασίως πι, του 
υ]τα Γτοη εεἶὮπ, πεηη 6ἵ--- Καπη: 
πο Σ 210. ΤΙΤΟ. -- γόνυ κώμψειν, 
ππΙθ ε 408, ἆᾱ. 1. τοπι Τι8π{εη ϱΓ- 
παπαεῦ σα Ῥοάςηπ Αἴπκεη, ππι α18- 
ΖπταἩθή;: ἆλς εσεηίεϊ] τοη γούνατα 
φνωμᾶν. -- αἴ κε {115 οἴτα. 

119 -- 174. Ὑσ]. Ε 409. Ἐτρίορ 
Ἠεπικασα «- Τ'Τ8. Ρ 189. ᾧ 422. 
Ώ]θβε ἄθετατς ΖαπογεΙοΏ{Ιοπει ΊΓοτ- 
{6 11Τ---119 εἶπᾶ παοἩ ἀθν νοτἩεγ- 
σελεπάεηπ Βοπι]άεταηπσ νοη Ηεκίοι 
Ε πτομ{ραχκοῖξ ε«οἡτ 'Ῥοίγεπιάεπᾶ, 
1207 61.Ν Τ88. 
191. αἴσιμα. παρειπών, πο Ζ 69. 

--- τοῦ σα ἀπ᾿ ὤμων. 
199. Ζποῖίες Ἠεπιϊεθιομ --- Π Ττ8». 

γ. 10989- -06. Φίγα[γεᾷε ες εδίογ. 
Ἄειωι αε]ᾶίδε]ιο Ειγδίει ογοτείενι 
ϱἶε]ι ϱπι Ζιεϊκαπιρῇ; ἄας 1:05 οπί- 
δολείᾶεί [ν Αἰας. 

124 -- 4 204. [Απαηρ.] 
196. ᾖ μέγα -- ἦ µέγα ΑπΑ- 

Ῥηοτα άεθ ΑΓΕεΚκίε: Ζα 4 2ὔ56ὅ. 
-- κὲ μέγ οἰμώξειε: πιῆχάρ 1π 
]απίο ΊΓεηκ]ασοϱ απβδΏτθςμθη 
(Αονίεί): ἆεν ἆασα σελῦτίσο Ἱοπά]- 
Ώοπα]ε ἨΝερεπεαίσ {πο σαπᾶολπεί 
τοσ ἀεπι 1271. απβσε{ἠητίεη εσεῃ- 
βαΐζᾳ τα 125 Σατᾶοκ. Να Εππύτς 
4εββε]ρθη 199 πν]τᾷ ἆετ εἄαπκοα 
τοη 19ὔ βαϊπεπι ΙπΠα]6 παςἩ, αΏοατ 
οιπεϊθετέ ππᾶ σεεζεισετί Ἱπ 150 απῖ- 
σΕΠΟΠΙΠΙΘΗ. --- Ζπεῖιθρ Ηεπαϊβθῖο] --- 
1 4589. 4 πτα. 

126. βουληφόρος 1 Ίπα Ἠαΐο ἄετ (6- 
χοΠΏίθἩ, ἀγορητής ἵαπ ἄεν ΎοἸ]εγοι- 
Μα ταπα]ηης.. 

121. ποτέ, αἷς Νθβίοχ ππᾶ Οἄγββειβ 
1 ΡΗ{ΠΙα ὙΒτεΠ, ππι ΑοΠἩῖ]]εας ΖαΥ 
Τ6ΙΙπαἨταθ ατα Ζασο 6εσεΏ Ττο]ᾶ σα 
Ῥεπεσεη: 4 Ττθτ Π. --- μέγ᾽ ἐγήθεεν 
1πα 6εβεπεα” Ζα μέγ᾽ οἰμώξειε 126. 
-- ᾧ ἐνὶ οὕκω -- 7 500. Θ 384 ππᾶ 
1π ἆον Ο04.: σα φ 168. 

198. οι. Ο 141. πάντων ἆᾱ. Ἱ. 
ἄστατ, ἀϊθ απ αι Ζαβο 6εΡεν Ττο]α 
ἐοπαἨτησ. --- ἐρέων ατὲ. ΕΡ6χθ- 
σείῖδομο Απεζημταπσ Ζα ἆθπι 8]]σε- 
τηθίποιι εἰρόμενος. ---γενεήν τε τόκον 
τε, πο Ο 141. ο 1156, ἄ6εςπ]εολπί 
απᾷ ΑΡκαπεζς 



κ ας. ' 

32 π. ΙΔΙΑΔΟΣ Ἡ. 

τοὺς νῦν εὖ πτώσσοντας ὑφ᾽ Ἕκτορι πάντας ἀκούσαι, 

πολλά κεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι 190 

Θθυμὸν ἀπὸ µελέων δῦναι δόµον ᾿ἄιδος εἴσω. 
αἲ γάρ. Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4θηναίη καὶ ᾿ἄπολλον. 
ἡβωμ᾽, ὡς ὅτ᾽ ἐπ ὠκυρόω Κελάδοντι µάχοντο 
ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ ᾽άρκάδες ἐγχεσίμωροι, 

Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν. ΙἸαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα. 196 

τοῖσι ὃδ᾽ ᾿Ερευθαλίων πρόµος ἵστατο, ἰδόθεος φώς. 
4 5 τεύχε ἔχων ὤμοισιν ᾽άρηιθόοιο ἄνακτος, 

δίου ᾿ἀρηιθόου., τὸν ἐπίκλησιν κορυνήτην 

ἄνδρες κύκλησκον καλλίζωνοί τε γυναῖκες. 

οὔνεκ) ἄρ᾽ οὐ τόξοισι µαχέσκετο δουρί τε μακρῶ., 140 
ἀλλὰ σιδηρείῃ κορύνῃ ῥήγνυσκε φάλαγγας. 

τὸν 4υκόοργος ἔπεφνε δόλω. οὔ τι κράτεϊ γε, 

στεινωπῶ ἐν ὁδῶ. ὅθδ᾽ ἄρ᾽ οὐ κορύνη οἳ ὄλεθρον 
χραῖσμε σιδηρείη" πρὶν γὰρ 4υκόοργος ὑποφθὰς 

199. τοὺς νῦν εὖι Αεγπάείοι α- 
γετβαναπῃ, ποῦσαί νῦν ἴπι ἄ6σοηρβα{7 
Ζα ποτέ κεἰθομῦ ππά πάντας πιῖῦ 
ἈΝαο]λάταεξκ πάντων 128 αιἰηϊπιπαῦ. 
-- ἀπούω ταῖς Αοοι ἀθθ Ῥαταοϊρίππι 
παχ Ἠϊ6χ, π]θ πεύθοµαι πἩτ ὃ Τ9δ. 
---- πτώσσειν ταῖς ὑπό ππὰ Ὠα0. πχ 
Ἠϊ6χ, παεἩ Απα]οσίο γοπ φέβεσθαι, 
κλονέεσθαι: νσι. Ἐ98. 4191. Ο 65τ. 

190. χεῖρας ἀνὰ ἀείραι-ξ ἔ1επεῃ, 
4απετ ἆετ ΑοοιΒ. ατα [Πέ παπά πολλά, 
νο Ὀ6ι Λίσσοµαι, -- ἹπβιᾶἈπαΙσςτ. 

191 - ο ὃ54 -- ΙΓ 829. Βοπδῦ 
ψητά ἀῑθεο ἨΓεπάππσ νοη ἆθτ ψυχή 
πεῦταπσμί, ἀἆοσ] το]. Ν 6Ττ5 θυμὸς 
ὤχετ᾽ ἀπὸ µελέων ππὰ Φ 680. 

192. Ὑρ]. σα Β δτ1. 
1985. ἠβωμ᾽ ὡς ὅτε, να]. Ψετρ]]. 

ΆΑεπ. ΥΠ 560: ο οπι]ή γαείεγίίος 
γε[εγαί οἱ Πιρρίεγ αππιοξ, αιμαζὶς 
εταπι επι .. . -- Κελάδοντι ἄετ 
"Παπεσπεπάς”, πε 68 αολειηὂ 
οἵη Νερεπβαίς ἆᾳς 196 οτπάπηίεη 
Ιιχάαποβ, 5ο ἆαί[ς ἀῑε Βοπ]ασπῦ απ 
4ετ Ἑππιήπάαπσ ἆἀ6β Κε]αάοη ἴπ 
4ἴθεεπ αἴαθίίαπά. 

184. ᾽Αρκάδες: τα Ἐ 604. 609. --- 
ἐγχεσίμωροι(Ύ/.µαρ σ]ᾶπσεη) 5ρ6εἵ- 
Ῥαετᾶ τη, 

196. Φειᾶς: ο 2093, Ἠα[επείαάῦ 1 1η 
αΠά]οπει ΕΙ. --- ορδόνου ἀμφὶ 
ῥέεθρα -- γ 292. 

186. τοῖσι Ἰοκα]οτ Ώαῦν: απίοτ 
1Ἀπ6π, ἆεπ Ατκαάοτα. --- Ἔρενθα- 
λίων, τρ]. 4 519. -- ἰσόθεος φώς 
εἰαῦί]ον Ύουββο]][ς. 

19τ. Ἐτείος ΗἩοπαβοὮ -- 
τστ Αρπιθόοιο: να]. 8--10. 

198. ᾽ρηιθόου, Ἐραπα]ερεῖη: απ 
Ῥ ϐ0Τ8. 

199. Ὑρι. ψ 147, απο] 098. 
ἄνδρες ταπᾶ γυναῖκες βρθοΙθΒ]Ιεῖθ- 
τοηάο Ὁπιξομταίραπς ἆθβθ ῬΒορτίῇς 
ξα]1697. 

140. οὔνεκ) ἄρα, πγίο 4Τ9. Ν 461. 
ϱ, 601, νοΙ] 6Ώθη, πίθ 4θτ Βε]- 
ΠΒΊΠΘ κορυνήτης Ῥθβαρῦ. 

141. ὙἨ/Ἀλτοπά 6ἴβετπο ἸΓοτκ- 
Ἴθασο Ῥεῖ Ηοπιετ Ἠάνβρει ον μπῦ 
ψγοτάθη, 156 νοη 6ἴβετπεπ /α [6η 
φο]έοπ ἀῑο Ἐοᾶο: 4Ώρθβεμεη τοπ ἆθγ 
6ἴδοτηθη Ῥ{[αΙ]εριίσο ἄ 195 υπἁ π 
994. πηιτὰ ηαχ 416596 Κθα]ο απβἀτᾶοἷκ- 
Ἠο]ι αἱ απ5β Ἐϊβεη σοατρεϊθεῦ Ῥθ- 
76]ο]πεῦ. 

149. 4υκόοργος, γειβομΙθἆθη νοη 
ἀεπι Ζ 150 αετνἈ]ππίεα, εἶπ ατκα- 
4ἴδομετ Ενας, Βοµη ἀεβ Α1θοβ. 

149. Ἐχαίον. Ηεπιϊεῖ. -- 3 416. --- 
ἄρα ἆθπῃ, πῖθ 51ο] απβ ἆετ Β- 
πα οη εισαῦ. --- οὐ ταῖς Ναολάνασ]ς 
γοταησεεί{ε]]6. 

144. πρίν 7Ζ1Ἴνοχ, επθ 6: νοη 
βοἶποτ Καπ] (ερτααποἨ ΤπΙβΟΠΘΕἨΠ 

ω 5980. 
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δουρὶ μέσον περόνησεν. ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη" 
τεύχεα ὃδ᾽ ἐξενάριξε, τά οἳ πόρε χάλκεος ἄρης. 
καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον 4ρηος" 

1456 

αὐτὰρ ἐπεὶ 4υκόοργος ἐνὶ µεγάροισιν ἐγήρα. 
δῶκε δ᾽ Ἐρευθαλίωνι φίλω Δεράώποντι φορῆναι. 

2 2Η 

τοῦ ὃ γε τεύχε ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους" 150 

οἳ δὲ μµάλ᾽ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν οὐδέ τις ἔτλη" 
ἀλλ) ἐμὲ θυμὸς ἀνῆκε πολυτλήµων πολεμίξειν 

Θάρσει ὦ, γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσκον ἁπάντων. 
καὶ µαχόµην οἳ ἐγώ, δῶκεν δέ µοι εὖχος ᾽άθήνη. 
τὸν δὴ µήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ἄνδρα" 1656 

πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθα καὶ ἔνθα. 

εἴθ) ὡς ἡβώοιμι, βίη δέ µοι ἔμπεδος εἴη" 
τῷ κε τάχ᾽ ἀντήσειε μάχης κορυδαίολος Ἕκτωρ. 

Κοππίθ. -- ὑποφθάς: 5οη86 ἤθοχα]] 
φθάμενος ππᾷ ὑποφθάμενος. 

146 --Ν 90ἵ -|- 4 144 (-- Μ 
195). μέσον ΜαφοπΠπατα, Ώδζοσεπ 
απέ ἆαάξ ΟΡΙεΚἔ, πο Π 698. υ 806. 
-- οὔδει Ποκαῖν ἆεβ 26] ταῖῦ 
ἐρείσθη πατᾶςο (ἀπτο] ἀῑο Μασπῦ 
4εε Βίο[δεβ) Ζα Βοάση σεἀάτᾶσ]ζ, 
Ἰπάθτα Ίεπο Ἐταξί ποσο] {ογζάααετπᾶ 
Ρεάαομῦ νητᾶ, νο]. Π 611 {. 

146. Ἐτείες Ἠεπιϊεςομ --- Ν 619. 
Ῥ 59τ. Φ 189. Ἰάλκεος ρης: τα 
Έ, το. ᾖΖτατ ΡασΠο νσ]. Β 82τ. 

141. μετὰ μῶλον Ἄρηος, πὶο Π 
2456, να]. Σ 188, τι] ττθη 1Ππ ἆλβ 
ααενφᾶπ] ἆεε Ατος Ἠϊποίῃ. 

148. ἐγήρα Αοτῖεῦ, πῖοθ Ρ 197. 
67. 

149. δῶκε δέ: ἄας δέ ἆθξ Ναο]ι- 
Β31568, πο Ζ 4Τ5. 

150. ἔχων απ εἶολ Ἠαθεπᾶ, ἴτα - 
6 επάἀ. --- Ζυαῖθεβ Ἠοπιϊκβίο]ι--- ΙΓ19. 

161 -- Ἠοπι. Ἠγπιπ. Αρο]]. Τε]. 
4Π. οὐδέ τις ἔτλη, πα β 89. ὃ Τ16, 
ππά Ἐείπετ Κοηπίεο ϐϱ5 ἄδροθν 
810Ἠ Ρ6ἨΙΠΏΘΗΏ, 6επαηπ ἀεπ Μαέ, 
Ῥ]1ετ αὈπγεϊοπεπὰ νοη ἄθπι βοηβέίσεπ 
εὈχαιοἨ οἶπε ἸπβπΙήν, ἄετ Πίετ 
πεσεη ἆεβ 6ηπσθη ΑπΠβοβΙαςεθς 465 
Ἐο]ρεπάςι οπρεμτ]ο]ι 190. 

162. θυμὸς ἀνῆχε πολυτλήµων: 
Ζι 2ὔ ππᾶᾷ Β 2916. πολυτλήµων πι 
ρρεπβαῦζ Ζα οὐδέ τις ἔτλη 151. 

168. Δώρσει ὦ, πῇξ Ναεμάτας]κ 
Άπα Ἐπάε ἆε5 Βαΐσθ65, ππι ἄεπ {ο]- 
6εηάεπ ραταζαΚἔϊεοπεπ Ἰοπσεβεῖν- 
βαῦπ οΠΙαδςδοἩ απζιβοµ]]θίδεη, σα 
90, Ἑαπεαβ]ετ αν: νοτπιῦσε 5ε]- 
η6χ (ἆε8 Ἠεττεπε) Κάλπ]οίζ, 

154. καὶ µαχόµην, πο ἆ 271, 
βοπϊ]άετηᾶάες Ἱπιρετίεξκίό, ἆππη ἆσθτ 
8Ώβομ]ε[βοηάε Αογῖςς δῶκε: τα 64. 
- Αθήνη, αποι 4 τι4 Ἁ. Ἐε- 
βεπἠ σετίη ἀει Ἐγ]1ετ. 

156. δή 5ἰοπετ]ῖς], σε]ιδτῦ σα 
4επ ρτβάϊκαῦῖν Ζαπι ΟΡ]εκί σε- 
βθἰζίεη µήκιστον καὶ κάρτιστον, πε 
4 2606. Ζ 186. Κ 496. 1 909. κι. 
Ρἱ, 509,14. Βροπάείεο]Ἰθ ΒΠγ{Ἡππεη. 

156. πολλός νοπ ἆθτ Απδάεπηαησ 
Ίη ἨαΆππθ, πο Υ 949. Ὁ 9456, σε- 
βἴε]σετύ ἆπτοἉ τὶς (φιάαπι), νο]. 
η 46 ὅσσος τις, πε]ο]θς ἵπ 56ἴπθτ 
Ὀπρεβαπατα(πεῖξ ἄετ Ῥπαπίαβίο ]εᾶςς 
Μα[5 4ε5 Ώεπκβρατεῃ σοβίαδζεῖ, στ: 
ΤΙΘΒΘΏΦΤΟ/ΙΑΒ, παοη ἆθπ ΏΙπιεῃ- 
βΒΊοηπεη ἆετ Τάπσο ππᾶ Εταϊίο Ὀ6- 
απιτηῦ ἆπτο]ὶ ἔνθα καὶ ἔνθα, πε 
κ δ1π. Ὁ 164. -- παρήορος, ει 
πιοἩ] σαποκεπᾶ, του ἀ4επ Κταπιρί- 
Ἠαβεπ αΠεάετρεγεσαπσεη ἀε5 Φήει- 
Ῥεπάεη. 

16τ -- 4 670. Ὢ 629. ἔ 468. Ὀεγ 

ὙΠαπδοἩ πΙπιπῦ ἆθπ 1π 189 ἔ, αιξ, 

168. ἀντᾶν μάχης Ζᾳπι βαπιρε 
ΚοπιπήἘη, βθίπεη (πθσπεγ Βπάθη. 
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ἵνα το 

ὑμέων δ᾽ οἵ περ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, 
οὐδ᾽ οὗ προφρονέως μέμαθ) Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν.' 160 

ὡς νείκεσσ᾽ ὃ γέρων. οἳ ὃ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν. 

ὥρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων, 
τῷ ὃ) ἐπὶ Τυδεῖδης ὥρτο κρατερὺς «4ιομήδης, 
τοῖσι ὃδ᾽ ἐπ᾽ 4ἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, 
τοῖσι ὃδ᾽ ἐπ᾽ Ἰδομενεὺς καὶ ὁπάων Ἰδομενῆος 166 
ἸΜηριόνης. ἀτάλαντος Ενυαλίω ἀνδρεϊφόντῃ., 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Εὐρύπυλος, Ευαίμονος ἀγλαὺς υἷός., 
ἂν δὲ Θόας ᾽ἄνδραιμονίδης καὶ δῖος Ὀδυσσεύς: 

πάντες ἄρ᾽ οἵ γ᾿ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι δίω. 

τοῖς ὃδ᾽ αὖτις µετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 110 

»ΑΛήρω νῦν πεπάλασθε διαµπερές. ὅς κε Λλάχῃσιν" 

οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐυκνήμιδας ᾽4χαιούς, 
καὶ ὃδ᾽ αὐτὺς ὃν ΘΒυμὺν ὀνήσεται, αἴ κε φύγῃσιν 
δηίου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. 

169, 160. οἳ περ πε]ε]μθ ἆοσῇ, 
απ{σεποπιππεη 160 ἀπτοι ἆδ Ῥε- 
πιοπβίταξῖν οὐδ᾽ οἳ πε ἱ φιζάεπι, 
αΌετ πῖ ἆθγ 2Υγοϊζεη ΒΕΤΒΟΠ µέματε: 
π]ολί οἶππια] 1Ἡτ ἆᾳα. Ζα ἀἴθβεπι 
Ὑ/οομεε] ἆαθτ Ῥετβοιπ 7Ζα Ἐ 878. --- 
ἀριστῆες Παναχαιῶν πας Αὐβίολό 
ππιαάετηο]6 απδ Ηεκίοτ Ἠεάο Τὸ. 

161. Ζνηεϊίος Ἠεπαϊιξο] --- 9: 92ὔ8. 
πάντες Ίπι σαη7εΠ. [Απηκηρ.] 

169 -- Ὢ 288. 
168 -- 990. ἐπί πὶοηΏυ απᾶ- 

εἰτορ]]θτί Ὕερεπ ἀεβ νοτσείτείεπεη 
δέ, τα τῷ, Υοη ἆετ Βεϊπεπ[ο]σο: 
Ζα ἆθπι Ἠϊπζα, η8βο]Ὦ ἀ6πι, 

164-161 -- ϐ 9602--2650. Ρ 2084. 
Φοῦριν ἐπιειμένοι ἁλκήν, γγῖε 6 269. 
Σ 157. πας του ἆθπ Ῥείάεη Αἶας; 
Ζαπι ὮἨάΠοπεη Απβάταοξς ι 214. 
4 149. γ 905. 

166. ρα]. ζα Β 661. Ἐνζαλίω 188 
τς ὠἀνδρεϊφόντη ἀπτοι Ἀγηισεεῖθ 
2Π58ΙΩΠΙΘΗΖΙΖΙΕΠΕΗ. 

161. Ὑσ]. σα ΕΒ τὸθ. 
168. ἄν «ο. ώρτο. -- Θόας: τα 

Β 6358. Υρι. ἕ 499. 
169. ἄρα τεκαριαΠετοπά: 8199. 

-- ἔθελον πΨατθη Ὀθτοίί. 
πο  υ00. 
1Τ1. πεπάλασθε, ΡΙἈΒΕΠΕΙΡΟΊἨΘΒ 

Ῥετ{, πιεᾶ. γοη παλάσσω, ταῖῖ κλήρῳ, 
νθ ι 981, ταῖς ἀετα Τ,ο586 (4εῆ Ηθ]πι) 

{Πχ βἶοἩ ολ ὔμδε]η Ίαβδαη ᾱ. 1, ἆπτο]ι 
ἀα8 Τιο ἄθου ϱἶοῖ οη{βολεΙάεη Ί8ββεῃ 
-- διαμπερές σαἩ7 ἨἈϊπά ατο}, ᾱ.1. 
νοπι ετβίεπ Ὀἶ8 Ζαπι Ι1οὐᾳ{θμ, 
Ἰπάεπι ἀθΥ Ἠθδίποθ π8οἩ Ἰεάςγ 6ἶπ 
1108 βἷο]ι ΏοσθΙολποί παπά ἵπ ἆθπ Ηε]τα 
νητ{ς, --- ὃς κε, π]οπί Ππιθιτοραν, 
βοπάετΏ το]αζῖν: Ὢπ6χ εἴὔπα, ἩΝΕΓ 
ΙΠΊΊ1ΘΥ, 6πθ Ώθαπιπιαηρ, ἆἱθ βἶο] 
νοχΖιββηεῖίβθ 3Π διαµπερές Ἀπ- 
βεΠ]1θ[5{, νο]. ϐ 480: λάχῃσιν Κοπ]. 
Αογ. ἵπ Επππβεπθπι ΒΙΠπθ6. ΏΌιε 
Ἐπίβολείάαηπς ἆπτοι ἆαβ Ίμοῦ πη]ταά 
αἲδ εἶπο Ατζ ἀοζεβατ{θ]] ΑΠΡΘΒΕΗΘΗ, 
ἆαμειτ ἀαξ ἄεραῦ 1Τττ; ααῖ ἀἴεβεπ 
χοΠριὃρεπ Οπατακίετ ἆετ Ίοβαπς 
ἀεαίεῦ αιιοὮ ἐνδέξια 184. [Απμανρ.] 

119. γάρ: Ῥοσιϊπάεῦ νητά ἀῑθ 
Απαοτάεταης Ζαπι Ίοβεπ ἀπτο]ι ἀθπ 
Ἠιηπγαί απξ ἀἱοθ εμτεπτο]ιο Αιί- 
ραµϱε, ἀῑε ἆθπι Ἐτ]οείει Ζ{ά]]0. ---- 
δή: σα 15ὔ. -- ὀνήσει ψ]τὰ Ῥ6ε- 
ἐτιεάίραηπσ 5οπα[ίετ, Ἰπάθτι ϱΥ 
ἀατοὰ ΑπίιαἩπιθ ἀ49ε8 απσεβοίεπεη. 
Καπιρίες ἀετ απετᾳπΙοκΗσπεπ Θ1εαα- 
Ώοη (νρ]. 98) εἴη ἘπάῬ πιβοΏῦ. 

118. 6]. Ζ 260. ἕ 4156. καὶ δέ 
αΌεχ αποἩ. -- ὃν Φυμόν, ἄθρει- 
φαΐσ ζα Αχαιούς, ταῖῖ ὀνήσεται: πητὰ 
οἴπετα εἴσπεη Ἠετζεῃ Βε[πιεάίραπρ 
ϱομαβρη. [Αππαηρ.] 

1π4 -- 119. 



ὡς ἔφαθ'. οἳ δὲ κλῆρον ἐδημήναντο ἕκαστος, 
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1156 

ἐν ὃδ᾽ ἔβαλον κυνέῃ ᾽4γαμέμνονος ᾽ἀτρεΐδαο. 
λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο θεοῖς ἐδὲ χεῖρας ἀνέσχον. 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

»2Ζεῦ πάτερ, ἢ 4ἴαντα Λαχεῖν ἢἡ Τυδέος υἱὸν 
κ] ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.' 180 

ὡς ἄρ᾽ ἔφαν. πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
2 ει) .» / ει ”.2 2 « 
ἐκ ὃδ᾽ ἔθορε κλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ) ἤθελον αὐτού, 

ἀάἴαντος. κῆρυξ δὲ φέρων ἂν) ὅμιλον ἁπόντῃ 
δεῖξ᾽ ἐνδεξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν ᾽Αχαιῶν" 
οἳ δ᾽ οὐ γιγνώσκοντες ἀπηνήναντο ἕκαστος. 1956 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸν ἵκανε φέρων ἂν ὅμιλον ἁπάντῃ. 
ὅς µιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε, φαίδιµος Αἴας, 
ἦ τοι ὑπέσχεθε χεῖρ᾽. ὁ ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἔμβαλεν ἄγχι παραστάς. 
γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδών, γήθησε δὲ θυμῶ. 

1156. γλῆρον αἵπ ΕΒγείίοπεη, Β{6ἵῃ- 
επεη οἆεχ Ῥοπετόε, ἀῑθ Ζαπι Τ,οβεπ 
ἀῑεηί. --- ἐσημήναντο 516 Ώθδσ61ςο]- 
πείθη 5161, 187 ἐπιγράφειν, ἄἱδο 
ἀπτοὮ εἴησετιίκίο Ζεϊοπεῃτ. -- ἕκα- 
στος Μαηπ Εν Μαπη. 

1π6. Ὑρ]. Γ 816. ὦ 809. 
τά δις 
1168 --- 301. Ἑπτείος ἨΗεπι]βίΙεὴ -- 

Τ 919 απᾷ φοπεῦ (σα β 994): Ζυγεϊζθβ 
Ξ- Ι’ 564. Τ' οὔτ. ὢ 2τ9. 

1Ττ9. Ζεῦ: Ζεας γη]τὰ αησετα{επ 
αἱ Περτᾶδεπίαπό ἆετ δίίετ, νρΙ. 
1ττ θΘεοῖς. --- 4ἴαντα Λαχεῖν: Άοο. 
ο. ΤΠ, αἷ5 Απβάταοκ ἀθς ἨΓαπβςμθς: 
Ῥ 419. Ε 118. 

180. πολυχρύσοιο ΛΜυκ., πε 4 46. 
Υ 304. ἩΜγκεπο σεΏῦτίθ περεη ἄοτ 
ΜΠπγετείαάξ ΟτεἹοπιεπος 1η Βδο[ίεπ 
Ζα ἀεπ τεϊομείεη Βίάά[εη ἵπ ἆοτ Ἠο- 
τοεησεῖς, Ὕν88β ἀῑε πεπετάῖησς ἀοτῦ 
γοη Βο]1επιαητ σοπιαομίεπ Εαπάθ 
Ῥερίᾶδισί Ἠαῦεπ. 

181 --- Τ’ 554. [Δημαυς.] 
182. Ἐχτείερ Ἠεπιϊκίο -- κ 9207, 

να]. Ὢ 5ὔ8. -- ἐκ δ᾽ ἔθορε, ἀ4ετ 
Αοτίθῦ πας] ἆεπι Ἱπιρετίεκέ πάλλεν: 
σα 54. --- ἄρα 6Ώθῃ, πας Βεζίεμαπς 
απ{ 1Τ9. 

1895. Αἴαντος ταῖς Ναελμάτποἷ αη 
Ῥείοπίετ Ὑετρεῦε]]θ. --- ἀν᾽ ὅμιλον: 
Ζα 4 209. 

184. ἐνδέξια, πε 4 ὅ9τ. ϱ 8656, 

τοσ]λ{βπῖπ, ἄετ σπίεη Ψοτρεάει- 
ἴπηπσ περεη. -- πᾶσιν, ἆθεηῃ πθιΙη, 
Ζνεϊίες Ἠεπαϊδῖςο] -- 4 90τ. ΙΤ 49Ι. 

186. οὐ γιγνώσκοντες, ἆαβ Ρατί]οϊρ. 
Ἐτᾶβ. νο ἀἆθτ Ῥεϊ ]εάθπι ε1οἩ πΙεάθτ- 
Ἠο]επάεηπ Παπά]απα, ΟΡ]εΚκῦ κλῆρον, 
νθ αποὮ σα ἀπηνήναντο: 816 6- 
Καπηζεη ἆάβ Ίος πΙοηῦ "αἱ ἆαθ 
1ητῖσοε”. 

186. φέρων 5 ἀπάντη, πὶεάετ- 
Ἠοιῦ απξ 185, 2απι Απφκάτιοκ ἆθβ. 
ππαΠῦετΡρτοςπεπεη Ζπ8απιπεηπμαηςθ 
πηῖῦ 4ετ οτ]θτ σεβομΙ]ἀετίεη ΒΙδαα- 
που, πῖτ: Ὠθὶ ἀθβθπι βείπεπι Βαπά- 
σαπρσ. 

187. πυνέῃ Τιοκαδῖν ἆθεβ Ζ1ε]ε: τρ]. 
Ε, 89. 1 199. Τ 909, βοπεύ βἴεπειπ 
Ῥ6ι βάλλω ΕτᾶροξβΙοπεῃ. --- φαίδι- 
µος Αἴας: ἀἱο Αρροεϊμοη Ἰαΐῦ 8ἶἱοἩ 
ἀαπι Ἠε]α[ῖν ὅς απσθβοΒ]οβεθΘΏ, πα 
8ο πιθῃτ, ἆα Αἴαβ 1πι Εο]σεπάεῃ 
δαυ]εκί 140. [Αππαηςσ.] 

188. ἡᾗ τοι τα Απίαηπσ ἀθβ Ναοᾖ- 
Β4ἱ768, πε Ζ 3201. Ι 666, Ὀετεῖρεῖ 
4εη {οἰσεπάεῃπ εσεηβαίσ τος, ΗΙΕΓ 
ομπο ὁ, πει] ἀῑε Βεχείεππαπο ἀ65 
Φαρ]εκίς ἵπ Αἴας πππαθε]θαχ γος- 
Ἠετσοβέ. --- ὑπέσχεθε ΠΙεΙΟ απίετ, 
ψγεῖ! ἆαβδ Τον ἆαταα{ σε]ερύ πετ- 
ἄθεπ βο]11. Ἐτ νετπια{είο αἱβδο, ἆαίς 
4ᾳ5 Το ὧας εεϊη]σο οεῖ, οῦπομ] 
ετ πΙομίῦ σεταἆθ ἆετ Ιεῦζίο σενεΒεη 
Ζα βεῖίπ Ῥταποπί, ἆεπι 69 σεζεῖρΏ 



16 π. ΙΛΙΑΔΟΣ Η. 

τὸν μὲν πὰρ πόδ᾽ ἑὺν χαμάδις βάλε φώνησέν τε" 
τοι κλῆρος ἐμός, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς 

θυμῶ., ἐπεὶ δοκέω νικησέµεν Ἕκτορα δῖον. 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽. ὄφρ) ἂν ἐγὼ πολεμήια τεύχεα δύω. 
τόφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσθε «4 Κρονίωνι ἄνακτι 

σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται, 
ἠὲ καὶ ἀμφαδίην. ἐπεὶ οὔ τινα δείδιµεν ἔμπης' 
οὐ γάρ τίς µε βίῃ γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται, 

οὐδέ τι ἰδρείῃ. ἐπεὶ οὐδ᾽ ᾿ἐμὲ νήιδά γ΄ οὕτως 
ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέµεν τε." 

ὡς ἔφαθ'., οἳ δ᾽ εὔχοντο «4ιἱ Κρονίωνι ἄνακτι" 
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 
..Ζεῦ πάτερ. Ἴδηθεν µεδέων., κύδιστε µέγιστε, 

δὺς νίκην «Αἴαντι καὶ ἀγλαὺν εὖχος ἀρέσθαι" 
εἰ δὲ καὶ Ἕκτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ, 

5 - ’ 

..ῶ φίλοι. 

ν/αχᾷθ. --- ἄγχι παραστάς -- Π 114 
υπά ἴπ 4ει 04, 

190. πὰρ πόδ᾽ ἔόν πεῦεη βθῖ- 
ηθπι Επί Ἠϊηπ. βάλε, νεῖὶ ϱ68 ΠΠ 
Κοαῖπο Βεάοιίαπς πἹθἩσ Ἠαΐζα, 

191. χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς θυμῶ, 
απο βε]ωαβί, ἀερεηβαίζ ἀ4θτ Ρεγ- 
ϱὔπ]Ιο]αει Ίπποτοι Ταἱπαμπιο σα 
ἀθπα, πα8 1ππα ἄα[εοτ]]οὮ οἨπε 86ἵπ 
ΖαΏνας νπάετίαητεη 15: νβ]. ζ 126. 
ϱ 846. υ 3228, ἄλπ]ον οὔειπ 182. 
[Απμαηρ.] 

195. θυμῷ απ Ὀείοπίετ Ὑογββίε]]ο. 
--- δοκέω Ξ- πι] ουἰάεογ, 80ο ΠἩτ 
Ἠϊετ απᾶ σ 988, νυρ]. ἔοικα χ 948. 

198. πολεμήια τεύχεα πατ Ἠ]ετ, 
βοπεῦ ἁρήια τ. -- δύω Κοπ]απκῇζϊν 
Αοτ.: Ζα 91. 

194, «4ιί 415 ἆεπι ταμίας πολέμοιο, 
νΙθΒ. 412. 

196. ἐφ᾽ ὑμείων ἑᾶχ οπς, νρ]. 
Τ' 95ὔ --- ἵνα µή ατὲ.: οτί ἤρ]ετ 
γοτρεάραίαπσ, εσεηρερείο οἆετ 
πη][βσπείισο ἀθείππιης ἆετ Εεϊπάς 
Κοπηΐειπ ἀἱο ἸΠιτκαπσ 4εςξ ερείες 
βεἩἈεπεη. 

196. ἀμφαδίην, πο Ν 966. ε 190. 
ΑΙ8 πἶπιππῦ ἀαπῃςῦ ἀἱε 196 επι- 
Ῥίομ]επο Ὑοτβῖομέ Ζατῆςσ]ς, πγοῖὶ ϱΥ 
ΤΗἨ]46, πιαη Ἰκόππε ἀατίη αἵπ Ζ6Ιοπεη 
ἀετξτοἙί βπάεη.--- ἐπεί Ὀἱβ ἔμπης-- 
β 199: οὔ τινα, αποἩ Ἠε]ίοι πΙομῦ: 
δείδιµεν: ἀετ Ἐ]ατα] παχ Υγοη Α8, 

196 

200 

νο]. β 60. π 44. ἔμπης ρ]οἱο]- 
νο], πιὔῦσεπ ἀἱθ Έτους ἴπαπ, 88 
βἵθ πο]]θη, 

197. βίῃ Ὀεοπί ἆπτο] γέ ἵπ Ῥο- 
Ζασ επί οὔτινα δείδιµεν. -- ἑκὼν 
ἀέκοντα Ζπβαπιπιοηβῦθ]]αησ Ἰοι- 
{γαβοτοπάεν Βθριβο, πο οὖν ἐθέ- 
Ίων ἐθελούσῃ ε 15ὔ, ἑκὼν ἀέπκοντί 
γε θυμῷ 4 48. ε]άιβς 1 ἀῑθ 
γοτριπάαηςσ γοπ βύίῃ παρ οἴπεπι 
σαει5 ου]ίφμ 8 νοη ἀέκων: Ζα Ο 186. 
--- δίηται Κοπ]απ]ςαν 4ετ Βατύιηρ. 

198. οὐδέ τι απο] ΚΘ6ΙΠΘΑΒΥΘΡΒ. 
--- ἰδρείῃ, ΠΠ 8609 ἰδρείῃ πολέμοιο. 
-- οὐδ᾽ ἐμέ απο] 1οἩ πῖσλ{, παῖο 
Ῥεζίεπαπσ απῖ ἆεπ «ἄσθρπει. --- 
οὕτως: ἆαί[β 1οὰ αταπᾶ σατ Επτοπς 
μά(θ. 

199, ἔλπομαι, πο Ο 110, Ιποπῖβο]ι 
νοη ἀθπι π88 6χ ὙθΙ[β, πο βοπθῦ 
οἵω, νοἩπ 6ἶπ6γ 8οποη 8Ώρθβοβ]οββθ- 
ηδη Τηα{βασΠθ, ἆοοἩ πῇζ Βεζαρ απ{ 
4επ Ῥενοταίεπεπάθη Καπιρέ,πο βεἶπθ 
Τήο]ασ]καϊς αἶοι /εΐρεη πτά. --- 
2ηγοϊίεβ Ἡοπιϊβαςο] -- Σ 456. γ 28. 

201 -- 178. 
909 --- ΤΠ 916. 350. 2) 308, | 
908. νίκην τα δός ΟἨ]εκό, ἆθπα 

ἆαππ Ῥατα]]θ]ι αἴεπυ ἆετ Ἰπβπν 
ἀρέσθαι, πο β 11Τ: νρι. 4 258. 
-- Εὖχος ἀρέσθαι Ὑδγββδοβ]αίΒ, πο 
ὦ 297, νο]. 4 290. : 

204. πέρ Ξ- φωϊᾶεπι ἹθῬί ἆπβ γος- 



ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὕπασσον. 

π, ΙΛΙΑΔΟΣ Η. αχ 

ὡς ἄρ᾽ ἔφαν. 4ἴας δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῶ. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῦ ἔσσατο τεύχεα. 
σεύατ᾽ ἔπειθ᾽ οἷός τε πελώριος ἔρχεται άρης. 
ὕς τ᾽ εἶσιν ποΛλεμόνδε μετ ἀνέρας. οὔς τε Κρονίων 
Φυμοβόρου ἔριδος μενεῖ ξυνέηκε µάχεσθαι" 210 

τοῖος ἄρ᾽ Αἴας ὥρτο πελώριος, ἔρκος ᾽άχαιῶν, 
µειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι. νέρΌε δὲ ποσσὶν 

ἥιε μακρὰ βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 

τὸν δὲ καὶ ᾽αργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες. 
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὺς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον. 

"Ἐκτορί τ᾽ αὐτῷ θΒυμὸὺς ἐνὶ στήθεσσι πώτασσεν' 
ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι οὐδ᾽ ἀναδῦναι 

Ἠετσεπεπᾶο Ἀοιπεηπ Ῥοβδοπάετς Ἠ6γ- 
ποχ. --- φιλέεις καὶ µήδεαι Υγετιή- 
ἄεη πο 1 949. 4 196. γ 999. ἔ 146. 
-- αὐτοῦ πι ἸΝαομάταοϊκ πας] 
Ἔμτορα. 

Ύ 906--245. Αιας φειναἴέφε Γτ- 
φο]εχιιιᾷ ιώιά ω Πάγου. Όπ- 
ζογγειιῃ ἄεν δεἰᾶεπι ΠΗείᾶει. 

906. Ζπεῖσεβ Ἠεπιϊείίοι --- Π 190, 
να]. Ν 406. [Απ]ανς,] 

20π. σοι. Ἡ 18ἱ. τεύχεα πιο 
Ῥγη]σθβίς Ίπι Ὑογεδσβ]ή([ς, πο Χ 
929, ω ὅδ4, 

908. σεύατ᾽ ἔπειτα, πψὶο 7 605. 
ε 51. --- πελώριος: νβ]. ὤ 40τ, απο] 
Ἱς 220. 

209. γΥβ!. Ν 3998 Ἡ. -- Κρονίων 
318 ταµίής πολέμοιο 4 84. 

910. Βυμοβόρου ἔριδος μένεϊν νο]. 
Τ' ὅ8 θυμοβόρῳ ἔριδι µενεήναμεν, 
π ἆθτι ἄχίπιπι ἹεῬεπέτθβδθΠ- 
ἀ4επ Ηαάσις, σα ἕυνέηκε: 2ᾳ 48. 

211. Ώεν Ψοτσ]εϊεμεραπ]έ 18 ἀῑθ 
βενα]ᾷσε Ετδοπείπαπσ ἆθς τίθβθή- 
Ῥαΐίεπ Κδτρετα, νρ]. απο]Ἡ ΙΓ 9960 Ἡ, 
Ζψεῖζερ ΗεπαϊβοἩ--ξ ΙΓ 229, νσ]. 25. 

219. µ. βΛλοσυροῖσι προσώπασι, 
σα]. Ο 608. 4 96: αἵπ Τάολπε]η σα- 
πθιβιοΏ{]σπεηπ Μαΐος αρῖε]ζο απέ 
βοἵπεπι στατβῖσαεη ΑπΙΙΙΣ, Ιπάσεπι 
4ἷε ἸΠτ]καποσ εἶπος ἀῑθ Ιππογθ Βθθ]θη- 
βήπιπππης ερίεσε]ηάθἡ Τάοπε]ης απ 
ἀθπι σαησθηπ (ββίοἩέξ, παπιθη{]1οΙ 
καί ει Ῥτη, να μγπθ μπα ῦας π]τά, 
το]. Ο 101 ἔ, προσώπασι, π16 προσῶ- 

Απηθίς, Ἠοπιοτς ΤΗα8. 1. ὃ. 

πατα σ 192. -- νέρθε δέ -- ἴΠιε 
εσεπεαίζ Ζα ἆθπι Ρανς, µειδιόων 
βλ. πρ., αΌετ ἵπ Εοιπι θ6ἶπθς 56]0- 
εἰῶπάίσεπ Βαΐσθε: Ζα 9ὔ. 

918. μακρὰ βιβώς: νο]. ι 460. Ο 
901. 686, τα ΙΓ 95. -- Ανοϊῖες 
Ηοαπι]β ο] -- τ 4898. δολιχόσπιον, 
Ζα ΙΓ 5460. 

214. τὀν ΟΡ]εκί Ζα εἰσορόωντες: 
πθ]ἰοιθβ αποὮ ἴπι Ζπ6ἴῦθπ (]ιαοᾶς σι 
Τρῶας ἵπ επῦδρτεομεπάεχ Έοτπῃ σα 
ἀεπκεη 160. καί, γος ἀἱα {ο]σεπάε 
σμεάεταπσ τηῖό μέν -- δέ σεβία]]{, 
πηλη Ῥοῖᾶς ἁατιπ οπμα]ίσπεπ Τ]α{- 
Β8ΟΠεΠ αἱ ἀῑο επίερτοσπεπᾶάθη 
Ὑτκπησεη γοη Αἶαβ Απβτοίαοη 1π 
Ζβ8ΠΙΠΙΕΠΠάΩΠΡ πι 4ο ΥοΥπετ- 
βεμεπάεη: ἄσπῃ απο: σι 4 949, 
--- ἐγήθεον Ἰπρετί, ορ]εἰομΖεῖέ]σ 
πας ᾖϊε. 

915 --- Ὁ 44. Ναοι ἆθπι Αοοτι- 
βαν ἆες αηζεη Τρώας απᾷ ἆθε 
Τεῖ]ᾳ γυῖα εἴεμί ἕκαστον αρροβδίῖν 
σα θΥβίΘΤΘΙ: αππ Γῆν Μαππ. 

916. Δυμὸς πώτασσεν, πο  95τΤ0, 
νρι. Ν 285: 7ζᾳτ Ῥ8οπο ΙΓ 90 Π. Κ 
990. σ τὺὸ--ττ. 

31. Ἐχείες Ἠοπιϊδθοῃ --- Ρ 954. 
οὔ πως εἶχεν, πὶο οὐδέ πῃ εἶχεν 
11 110, ος Ἠθέέο πἰσλμέ Ιχσεπ- 
πνῖο ᾱ- Ἱ, Ἱθίπθ Μὔσ]ϊομ]κοῖς, 
Ἠ16υ 1Π ΠΙΟΥΑΙΙΒΟΗΘΙΙ ΒΊπης: δεῖπο 
Έμτο Ι0 ϱ5 πΙομό. --- ὑποτρέσαι 
ἆαγοχ, τος ἀεπι ἀτοπεπᾶεπ Αἴαβ, 
σατῇ οἰςῦο) θπᾶ ζ2α πεΙιοηθῃ. 
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18 τ. ΙΔΙΑΔΟΣ Ἡ. 

ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον. ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρµη. 
Αἴας ὃδ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠύτε πύργον ην. ή φερ 1] ϱ/οῦ, 
χάλκεον ἑπταβόειον., ὅ οὗ Τυχίος κάμε τεύχῶν, 

σκυτοτόµων ὄχ ἄριστος. λῃ ἕἔνι οἰκία ναίων' 
ὕς οὗ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον 

ταύρων ζατρεφέων. ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. 
τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος ἀἴας 

στῆ ῥα μάλ᾽ Ἕκτορος ἐγγύς. ἀπειλήσας δὲ προσηύδα: 9556 
»Έκτορ. νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόθεν οἷος, 
οἷοι καὶ «{αναοῖσιν ἀριστῆες µετέασιν͵, 
καὶ μετ ᾽άχιλλῆα ῥηξήνορα Βυμολέοντα. 

918. προκαλέσσατο χάρμµῃ, Υ18 
ϱ8ὔ: Παν ἀαβ Ζποσκε, Ζα 40. 

919 -- 4 48ύ. Ῥ 128. σάκος 6ἶη 
Ἠο]μεχ ονα]θς Βολμῖ]ά, --- πύργον: ἵπ 
Ἀλπ]σπεν Ἰείβαο, πο οἵπ Ἔησπα ἀῑς 
Ἠοραίζαυς Ὀἱ5 σαχ Ηῦμο 4εβ Ηα]εεβ 
ἀθοκί, βοπ]τπαξ ἆθτ οἈθ ονα]ο Βολμι]ά 
ἆθπ Κτίοσεν νοη ἆθπι ΚΙππο Ὦἱ8 σα 
επ ΕΙ[κεῃ. 

990. Ἰάλκεον ἑπταβόειον: ἀἷο 
Ῥομ]]άε πυτάεπ απδ Οσμβεπμᾶπίθ 
γετ{οταρί, πε]ο]α, Ἠ]εν ΙΠ ΒΙΘΟΕΠ 
Ίωαρεπ, ἄρετεϊπαπάθτ πα {ε]εί Νἄλίο 
γετυππάεη νατεἩ, να]. 4 296, ἆατ- 
"σας νατάς πηί Νᾶροα]η εἶπθ Βτουζθ- 
Ῥ]αίζο Ὀο[εεαρί, νε]. 2323. 946. Ώου] 
ηἨΠΙΘΗ ἆῑο Τ)άτοΏΊπθβδοχ ἀθτ ἄθογ 
εἰπαπάον σεπᾶμίύει Ηὔπίε νο αιι{ξ6η 
ηΘΟἩ ΙΠΠΕΠ αππᾶ ἀῑε Βίάτ]κο ἀετ Με- 
{α]]εομΙολ{6 νοπ ἆεν Μία πας] ἆθπα 
Ἠαπᾶς σα α]πιά]1ο] αὈ, βοάα{8 απ 
Ἠαπάς ἆθτ Βτοπζεβεβομ]ας απᾶ ἆθτ 
Τεἀετεομαῦσ απι ἀὔπηβίθη ΥΑΤΕἨ 
ππᾶ ἆἱο στῦδ[εο Ὑψιάετείαπαάκκταυ 
Ἰπ ἀοτ Μισο ἆες Βεμι]άε Ίας. --- 
πώμε τεύχων: τα Β 101. 

991. Ὕλη, Βίαᾶς ἵπ ἩΒδοβξίεη απι 
Κοραϊεεπεπ 6ο: Β 6500. Ε, τ08. 

925. αἰόλον 5ο Ιπιπιθτηἁ, Ἠ16χ 
ΑΠ Ῥίε]]ε Υοη χώλκεον 220, αὐτυη- 
ν 2ᾳ σάκος, ἀᾶρερεῃ ἑπταβόειον 
Ῥιδάικαν: αὖβ βἴεῦεηπ Ἠ]πάθ- 
πἉτπίθη. 

928, ταύρων εροχεσεβΙεεΒεχ ἄ9πθ- 
αν τα ἀεπι 1Π ἑπταβόειον Περεπάεπ 
Ῥερτιᾷ βοείη, ποσα αἱ5 ῬεάειίβαπΙεΒ 
Αιραῦ {ἐτιθῦ ζατρεφέων, ἄἱδο 818 
βίατκεηπ ἩἨδπίει. -- ἐπί τα ἤλασε, 
τρ]. Ν 804: ἀατᾶρει Ἠαΐίο ετ 

ροβομπιϊοὰ οί, --- ὄγδοον Ῥεϊάῖ]α - 
ἐν Ζα χαλκόν: 815 πομο ΘοΙο]ῦ, 
ῶ6ι Ἠ]ετ αιθ[ὔΗτ]ο Ὦοδβδομτίεῦθηθ 
Βομ]]ἀά, νε]οπετ αποι 6 3267. 4 
480. 640. Ρ 155 εἶπθ Ἠο]]θ ερίε]ζ, 
166 80 ψυθεοπ{]1οἩ πας Αἴαβ παπά βεῖ- 
ηθπι ΑπάθηΚΕπ γοτναπάςη, ἆαί[ς θ6ἵη 
Βο]μπ ἀαπασ Εγεακες Ῥεπαππῦ 
φιατάς παπά Ῥα]απιῖβ βοἶπο ΜΠΠΖΘΠ 
πῖς ἀϊθεοπι νο ροετὔ]πιδεη Ῥομι]ὰθ 
βομηϊσκίθ. 

954. Βαὶ ἆετ ΑπΠαἈπιθ ἀθβ (6- 
4απ]κεης απ 219 αι πει Ἠίησα 
πρόσθε στέρνοιο. 

990. ῥα πασἈ Ῥατοιρίαπ: Ετ, 
Ῥι, 69, 9, 8. --- ἀπειλήσας Ῥατῆιο, 

999. 

Αοτ.: 1π Ώτοπαπρεητ πΠβΡΤθΘ- 
οποπᾶ, ἆ. 1. ἀτολμεπά. 

906. νῦν μὲν δή ]αεῦσῦ Εὔτγα]τ 
πιΙτ]κ]1οἸ, της Ῥεζας απί Ηεχκίοτν 
Ἠεταιε[οτάθγιπς Ἱτὸ Ἡ. -- σάφα 
εἴσεαι, ἀᾳ5 Ἐπίαναπι Ἠὔμπῖδοι σα- 
βοποτηά: ν]τεῦ ἆπ ἀεα{]1οι 6χ- 
Γαγθη (απ ἁῑτ εοἱὈεϱ), ἀτοποεπα, 
πο ϐ 111. Π 948. --- οἰόθεν οἴος, 
ζα 99, α]]οίπ Εᾶχ ἆ1ο], 1πι ΕΙΠσε]- 
Καπαπρέ, ΜαηΠΠ ϱθ6Ρρεη ΜαπΠΗ. 

90τ. Ώεζίεμαπσ αα{ Ἠε]εζογς Ἰοτίθ 
Τὃ απᾷ Απίηοτυ απ{ βεῖπο Ῥϊ6σ6Β- 
σεφ βπεῖίς 90 ἔ, 

958. Ὑρο]. Π 146. καὶ μετ ἀχιλ- 
Λῆα απο η8βοἩ ΑΟΠ., ΨΕΠΏ ΠΙ8Η 
αὈβ]εμῖῦ νοπ ΑοΠ.: ἀ4ἴθδοι Ζαβαΐα ἵπ 
ἀἴεβεπι ΖπβαπΙπΙΘηἨαησθ 14180 ἆεπ 
γοτψατέσεσεπ Ηεκίοι ἀατο]λὈ]σ]κεη, 
815 οὗ παν ἀῑε ΑὈπνγοβεπμείϊῦ 468 
ΑοΠῖ]] 1πι ἆθπ Μαῦ Ζα 4ετ Ηεταιβ- 
{οτάθγιης Ψοσε”επ Ἠαρα. [Απμαπρ.] 

"1 
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ἆλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κπορωνίσι ποντοπόροισιν 
κεῖτ ἀπομηνίσας 4γαμέμνονι ποιµένι λαῶν' 290 

ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι, οἳ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν, 
καὶ πολέε.. ἀλλ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο." 

τὸν δ᾽ αὖτε προδέειπε μέγας κορυθαίολος Ἔκτωρ" ρ μεν ϱ ρ 
»»άἶαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε Λλαῶν, 
μή τί µευ ἠύτε παιδὺς ἀφαυροῦ πειρήτιξε 556 

ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήια ἔργα" 
2 Δ 3. π 2λ 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐὺ οἶδα µάχας τ᾽ ἀνδροκτασίας τε’ 
οἵδ) ἐπὶ δεξιώ. οἵδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν 
ἀξαλέην, τό µοί ἐστι ταλαύρινον πολεμίζειν’ 

ο 200 --  Εππι. ττο. ἆλλὰ --- 
μέν αὓΌετ ΓγαΙ]ςἩ, ἵπ Βθσασ απ 
ῥηξήνορα θυμολέοντα: εεἶπε Καπυρί- 
{εββισ]κειῦ παπά Ἠε]άεππιαῦ ταΏί 
1εἰσί ππσεπῦ(σ0. 

981. ἡμεῖς ἀϊδ απάθτη Ἐ ἠτείοη 
βπ[δεγ ΑοΠ1]]ε. --- οἳ ἂν ἀντιάσαι- 
µεν: 4ετ Ἠε]αβνεαῦρ ἴπι ΟΡρίαζν 
της ἄν αἱ Ῥοΐεπίας σαπι Απβ- 
ἀταο]κ ἆετ τιὂρ]εμεπ Ἐο]σε: ἁαίς 
παν ἁῑ επἰρεσεπίτείεη Ἰδππεῃ. 
Βοπςῦ αἴθμί 1Π ἀἴϊθδοπι Ῥίππθ ἆθτ 
Πιβηϊᾶν παΕἩ τοῖος: σα 7, 468. 

9335. παὶ πολέες ταῖς «ΝασΠάτασ]ς 
Άπα Ῥομ]α[ς ᾳες ἀεάαπκεης πι Ύ 6ΥΑ- 
απίαηπς: ρατ ν]ε]α. -- ἆλλά αἲ- 
Ῥτοεπεπά: ἆοσοἩ. ἄρχε: ΙΤ 816 Ε. 
ψητά ἀπτο]ς Το οπἰςεμΙεάςη, στο 
Ῥεῖπι Ζγγεϊκαπιρέ Ὀεσίηπεη 5ο]. Τη- 
ἀεπι Αίας Ἠ]εγ ἀεπι Ἠε]ίοι ἆθῃ 
γοτίτξ εἰπτᾶπιξ, πϊπαπιῦ ϱχ Ιπάϊτε]κό 
ἀαπηῦ ἄεπ Ὑοιταπσ ἀες Α]έθτς ππᾶ 
Ρτὂίκετετ ΤΠομίισκεις {ῆχ αἴεἩ ἵπ 
ΑπερτπσἩ, να]. ὦ 489 ππᾶ Ἠεκίοις 
Ῥεπίεμπαπα ἀατααί 956. [Απμαπρ.] 

255 -- 281. Ζ 440. 

984 --- Ι 644. 4 40, τα]. 9 281. 
956. µή τι πΙοΒῖ εἴνα, ἷα πίολῦ, 

-- πειρητίζειν τινός εἴπεη Ύθγβας] 
της Ίεπιαπᾶ πιαοΒεῃ, ππα Ζα 56ΠΕΠ, 
οὗ πηαη ἆπτοὮ Αηπγοπάιπο σθψ/ίββες 
Μιε] εἴπας εγτεῖεπεπ Ἱαπη; ἀϊεδετ 
α]σεπιεῖπο Απκάχιοκ π]γᾶ Ἠῖεχ 
ἀπτο]Ὦ ἄειι Υετρ]αεῖο] ταῖῦ ἠύτε πᾶ]ετ 
Ῥεββπαπις ἵπ ἀεπι Βίππθ νοη Υ 900 
μὴ δή μ᾿ ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὣς 
ἔλπεο δειδίξεσθαι. -- ἀφαυροῦ, πχ 
Ἠϊες πι Ῥοε]Μ]ν. 

256. Π τεικᾶττί, πασ Ἠϊετ, -- 
πολεμήια ἔργα »{θεῖς ἵπι Ψδχββοβ]α{ς. 

28Τ. αὐτὰρ ἐγών, ΙεὈμαξίετ ἄεσαπ- 
εαΐ2 Ζα 286. -- µάχας τ᾽ ὠνδροχτα- 
σίας τε, νθ «ὁ 648, να]. 1 619, Ἠϊοχ 
416 τεγδομίεάεπεη Ατίοη σα Κάπιρίεη 
παπά ἆεπ Εεϊπᾶ Ζα ετίερε. 

958. οἶδα πιξδ οἶδα δέ 940. 941, 
εκρ]ικαίῖνε Απαρῄοτα, ας α]]- 
6επιεῖηθ οἶδα µώχας 25τ ρεεία]]- 
εἰετεπᾶ, ἆαλεν Ααγπάείοη: να]. ὃ 
6141. ὃ 851 Εξ, Ααγπάείοη ΖΥΙ5ΟΠΘΠ 
4επ Ῥεϊάει οτεῦεη απαΡΠΟΓΙΒΟΠεΠ 
σΠεάετη, πνίε 8 929. Κ2284 -- ἐπὶ 
δεξιὰ --- ἐπ᾽ ἀριστερά (πεαῖτ. Ρρ]αχ.) 
βο. χεισάς: Κε δι. μ.ο. -- 
βῶν, ἀἴεξο γγαβτεσπεϊη]οα ἃο]μκε]ε 
Έοσπα παχ Ἠετ, -- βοῦν, πῃξ άξα- 
λέην, νο ΛΜ 15 βόας αὔας, Βε]]ά 
τοη ἴτοσκεποεν Πἰπάκλααί -- Β{16Υ- 
5οαἩ1]4. -- Μαπ Ὀεαομίε ἆεπ Ἰ6Ιο]ι- 
ἴεη, Ἠρέεπάεν Ἠμγίηπιας ἆςι σος 
ειδε Γακίγ]εαπ, πε]οπο 1ο Ζψεί 
ἀπτεοῖὮ Ἠθῖπι 1πι Απαησ απ Βεβ]α([Β 
βεραπάεη εἶπᾶ, παπά ἆαππ ἆθῃπ 56Ἡγγθ- 
χθη αβροπᾶείδοεβεη Απεσαηπσ απᾶ 
ἀεπκε 8ἱοΙ ἀἱεβε]Όεη νοη ΘΠ{ΒΡΤΕ- 
επεπάεη Κὔτρετρεφψεσιπσεπ Ῥεσ]εῖ- 
ὑες. [Απμαπς.] 

939. τό µοί ἐστι ἀάδ 186 (ἨεΙ[88) 
πηΙχ, ἀατίπ ὈῬεβῬεπί τοῖτ: γρ]. 
ι 998. Ι τοθ. Ν 484. ταλαύρινον 
πολεμίζειν αἱς Ῥομ]ι]άϊντᾶσετ σα 
κΚἄπιρίετ, νο] πς Βεζιεπαπσ 
εα{ 4εηπ ἨΠπχ νοη Ατες σευταιεΠίεη 
Απβάτασ]κ ταλαύρινος πολεμιστής Ε 
289. Ύ τ8δ. Χ 967, 5ο ἀαῑς ἀῑο Καπεῖ- 
6ετεοπίε Ἠαπάμαβραπσ ἆθε Βολ]]άεβ 
α15 εἶπε Ατίό Ώιεπεὲ ἀθ5 Αγες σο[α([5ῦ 

9 Ὅ 
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οἶδα ὃδ) ἐπαῖξαι µόθον ἵππων ὠκειάων. 
οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδύῃ δηίω µέλπεσθαιάρηῃι. 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ σ᾿ ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα 
λάθρῃ ὀπιπεύσας. ἆλλ᾽ ἀμφαδόν. αἴ κε τύχωμι. 
ἡ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος. 

καὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 

γδοος ἠεν ἐπ᾽ αὐτῶ. 
ἓξ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαῖΐζων χαλκὺς ἀτειρής. 

ἐν τῇ ὃδ) ἑβδομάτῃ δινῶ σχέτο. δεύτερος αὖτε 
Αἴας διογενὴς προῖει δολιχόσκιον ἔγχος. 

καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ ἐίσην. 
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος. 

246 
2 { Δ ει 4 ἀκρότατον κατὰ χαλκόν. ὃς ὄ 

200 

καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο" 

ἀντικρὺς δὲ παραὶ λαπάρην διάµησε χιτῶνα 

νητᾶ, νο 941 ἆετ τοσε]τοςυλπίο Ναμ- 
Ἱκαπιρίέ αἱς οἶπ Γαβοπίαης σα Ἐμτεπ 
46βεε]ρειπ (οίίθ. Όπι ἆἀῑο ῬΒ6- 
ἀθπίππσ ος Αἰαπυιζς σα νϊτάίσεῃ, 
νετρερεππᾶχαρε πΙπ ΒΙΟἨ, Ὑνίθ 
ρτοίεο Κταβῖ ππὰ αγαπά ιοΙῦ ἆασα 
σε]ῦτίο ἆοπ Ὀείϊπαμθ ΠΠΑΠΠΒΝΟἨΘΗ 
Φολ]]ά ταδεἩ πας ἆ4θπ νεγβομ]εάθ- 
ἨθΘη Ἠοπίαπσεηπ Ζα Ῥθψθσεπ, ΥΟΠ 
ἀθπεπ Ἠς6τ ἀῑοθ {οϊπά]σοπειπ Β{0[56 
οὖετ Ἠγᾶτίαο ετίο]σίοῃ. [Απμαπρ.] 

940. Ναεμ ἆθτ ἴπι θγβίεηπ ἀμεάςφ 
4ετ Απαρποτα ἀθτσοκίε]]ίοη «ο- 
ϱοπιο]]α]]κοιί ἆετ Υετειάίσαπς 
{ο]σεηπ Ἠ]ετ ΖνγεΙ Ατζοι θες Απστιῇς- 
Καπιρίες: ἀετ Απείιτπι Ζα Ἰασεπ 
240 απᾶ ἆετ ἈΝαπκαπιρε σα Επί 
941: νσ]. Ν 615 48. Σ 159. -- µόθον 
Άσσαβ. ἀθ8 Ζ1ε]8. 

941. δηίω 7ᾳ αρηι, ἆθπι πιὔτάς- 
Τ1β6Ώ 6η ΑΥ., µέλπεσθαι ἆ4θεπ 
Ἐτιαρβτοίσεη σα ἵ8βηπθη: τσ]. 
1 617. Ν 3991. ὮὈϊθβετ Αιδάταοκ 
ολατακθετὶβ]οτί Α8εϊπο Καπιρ{φεῖεθ 
Ζα6]αἴο] αἷς ΚαπείσετεοΏί ππά Ῥ6- 
Ἀεπάς, ψΊε Ατεν εε]05{ ἀρτίπος, θοός, 
ὠκύτατος ποΙ[εῦ. 

945. ἆλλ᾽ οὐ γάρ: ἆοσ]1, Ιολ 
πΤ]] /α π1ςἩ{, γάρ πηοβνίοτε ἄεπ Ἰπ ἆθτ 8. -- σχέτο, Πίο Υ 915, 
4 πτεἩ ἀλλά ἆοολ εἰπσε]αιείοῃ ΑὈ- ἸἨ1ε]ίῦ β1οἩ απ, Ὀμεῦ αὔεο]κεη. - 
Ῥτας] ἀες ἄεερτᾶσ]ς απᾶ ἆθεπ ϱο- 949 --- 4 489 --- ΙΓ 565. 
ϱ]εῖοι 1οἰσεπάεν ἴῬεισαπσ σαχ 
Τμαί, ἆαπετ πο ὦ 488 Π, ἆθτ 
Ἠαπρίςαξς ἀπτοῖ 4ἷε Ἠαπά]απσ (944) 

βο]οβέ νοτίχγοίθπ πῖτᾶ. Ἐίπο νγθιίθτθ 
Ἐοτίβείζαηπσ ἆοτ Ἠεάο ἸΚὐππίο ἆθπ 
γετάαςμῦ εγπεσκθῃ, 818 οἨ ϱγ ἀῑθ- 
εε]ρε πχ Ὀρππίσο, ατα απ ἆθπῃ ἄθσπος 
οἵπθ Β]6[δ 7α επβρᾶμθι (λ1άθρῃ 
ὀπιπεύσας). --- τοιοῦτον ἐόντα --- 
ξ 118, να]. π 94, εἶπο Αποτκθηπιης 
ἀογ ΊπομΗρκοῖε 465 θρποτςβ, πθ 
90 ἀριστεύοντα. ΑπαΠᾳ.] 

948. 1ά8ρῃ παῖῖ ὀπιπεύσας Ἠαπρῦ; | 
ἆλλ᾽ Ῥορτίβ ἀ68 (οδθἆαπκοπα. 

ἀμφαδόν: Ῥοὶ ἀϊθηοι ἸΓουίθη Ἰθῦό 
Ἠσ]κίον Ῥοχγεῖῦβ ἆθπ Ατπι, ππι ἆθπ 
Ώρθες ἴπ Βομπαπς Ζα βεἴσεῃ. 

Υ, 944-812. εν Ζιωεμαπιρί 
1ωιᾷ Ίυαβ εἶσ]ι ἄαταπδολίεί κ. 

244. Ὑσ]. τα Τ' 956ὅ. 
946 --Ἡ 3966, να]. Τ 956. 
946. ἀπκρότατον 7π χαλκόν. 

ὄγδοος Ῥτᾶαάϊκαθίν, νο 228. --- ἐπ᾽ 
αὐτῷ θα {1πα βε1 086, ἆαπι βομ]]48, 

οάτ. ἦλθε δαῖζων ξα]ντ βοἨποθ]- 
ἀἆσπά.--- χαλκὸς ἀτειρής Ὑοδιββολμ]α(ς 
πο Ε, 993. 

948. δέ απ΄ ἀτιζιογ Βΐε]]6, πο ἀῑθ 
Ῥείάετ εχλὔετ Ὑοτίο επρᾳ Ζ48ΗΠΙΠΙΘΗ- 
σοηῦτεῃ.--- τῇ δ᾽ ἑβδομάτῃ 1η ]6πθΥ 
3Ρ6χ, ἆθτ αἰθροπίθη;: ἆθηπη 3αΡ6ΣΓ 

250---354 -- 1; 556---560, 261 -- 
4 455ὅ. 

οὗ» Ξ 4 1906. 4 486. 

[Απμαηνρ.] - 

ο... 
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ἔγχος" ὁ δ᾽ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν. 
τὼ δ᾽ ἐκσπασσαμένω δολύχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω «25 

ϱ2 5 

[1 

σύν ῥ) ἔπεσον Λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 
ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶν τὲ σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν. 
Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σώκος οὕτασε δουρί, 
οὐδ) ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἳ αἰχμή: 
Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, ἡ δὲ διαπρὸ 260 

ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ µιν μεμαῶτα, 
τµήδην δ᾽ αὐχέν) ἐπῆλθε, μέλαν δ᾽ ἀνεκήκιεν αἷμα. 
ἀλλ᾽ οὐδ) ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος Ἕκτωρ, 

ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος Λίθον εἴλετο χειρὶ παχείῃ 
κείμενον ἐν πεδίω µέλανα, τρηχύν τε µέγαν τὲ' 

τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβόειον 

µέσσον ἐπομφάλιον. περιήχησεν δ᾽ ἄρα χαλκός. 
δεύτερος αὖτ 4ἴας πολὺ μείζονα Λᾶαν ἀείρας 

ἦκ) ἐπιδινήσας., ἐπέρεισε δὲ ἵν' ἀπέλεθρον, 
2 2 / εἴσω δ' ἀσπίδ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέι πέτρῳ, 

954 --- ΙΤ’ 960. Ἀπεῖίες ΗεπαϊβΙοἩ 
απο] 4 960. 5 462. ὝΝεπη Ηεκίος 
Ιηπετ]α]υ ἆερ Ῥαηζ6Υε, ἆετ του ἀεπι 
(6 εβεβοβεο ἀπτεπρομτό πατὰ, παῖῦ 
ἄεπι Ἐδχρει αιβηείεπεη παπά 5ο 
4ετ Υεγπιπάπησ επίφεπεη Κοππίε, 
5ο πωπ{ς, πε αποὮ α]ίο στιεοΒῖδομθ 
Ῥηάνετ]κε χεῖσεη, ἀἄετ Ῥαπσετ πη- 
τετλἉ]ἐη]ςποᾶ/[β]σ πγαῖό σ6πγ6Βεη βεΙΠ. 

956. 92ὔ6 --- Ψ 6086. 687 -|- Ε τ8». 
ἅμ᾽ ἄμφω Ζα ἐκσπασσαμένω. 

2601 -- Ε τ8δ. [Απμαπρ.] 
968. Ζνγεῖίες Ηεπιιεβο].--- Ν 640. 

Ο 6298, οὔτασε, πϊοπο πετ, πῖθ 
βάλε 245, απβ ἆετ Ἐεχπθ, 8ΟΠάΕΥΠ 
Ἅπ5 ἆει Νάμα, ἀἄεπηπ σύν ῥ) ἔπε- 
σον 32566. 

959 --- ΙΤ’ 548. Ῥ 44. χαλκός, πίθ 
941. Ὀετ ἵπ ει Μα{ο ἆει Απίδεη- 
ϱοῖτο ἆερ ᾖἈοπ]ι]ά6β απσερταςλ{ε 
Βε]μι]άπαῦε]Ι (ὀμφαλός), Ἱπ ἆἀετ 
Ἠερε] εἶπο. δίατκε ταπᾶε Βτοπ7θ- 
Ῥ]αΐζίε, πε]επο Ζζαπι Ῥατίετεη «ετ 
6εσοη ἆεπ Ῥολμι]ά σεήἨτίεη Ηιεῦε 
ἀῑεπίαο, ]άππιίο Ἠϊετ ἀῑε Κτα[ῦ ἀ4ε5 
Ὀρθετθε. [Απ]αης.] 

960 -- ΙΜ 404. ἐπάλμενος 5ἳεμῦ 
ΊπηπιθΥ {Ἡγ βἶοεἩ α]]εῖηπ,. --- διαπρό: 
σα Ε 66. 

261 -- Μ 405. μεμαώτα, Ἐοττε- 

2τ0 

εροπάἰετεπάεν εσεηεαίᾳ Ζα στυφέ- 
λιξε βἴϊθίς 1πηπ σαπτᾶςο]κ, ἆαἃ ετ 
απβὐὔτηζα, οι5ομ (ον 1η πα 
Αποζητπι, 

962. τµήδην εἰπδολπεϊάεπά 
την ἐπῆλθεν ἔαὮν ἄρεχ -- Ἠϊπ, 
ᾱ. 1. εἰτεῖ[ῖθ. 

265 -- 4 256 -|-Τ' 88. 
964. 90ὔ -- ὤ 408. 404. µέλανα, 

ἀαπ]κε], πει] τετνηαζετῦ; τρηχύν 
Κκαπᾶς, πιὶῦ βοΏατ{εη Ἠᾶπάθτη. 
γοη ἆεπ ἀτεί πα Λίθον γετραπάε- 
πηθη Αἰἰιζαΐζεη σε]Ἰὂτεη ἆῑε Ὠείάεῃ 
Ἰαίσίοι πθρεη 1ητει Τῆχ ἄεπ Καπιρξ 
πποβοπί]Ιοπεη Ἐμσεπβοπαίίεη επσετ 
ΖΏΒΑΠΙΊΠΕΠ. [Απβαης.] 

966 -- ὦ 406 -Ι- Η 9456. 
967. ἐπομφάλιον πατ Ἠϊθτ, αὐἰτὶ- 

Ῥτδῖν σα σώκος, -- ἐπ᾽ ὀμφαλῷ: 
ζα Ε, 19. η 2489. ο 51. 448. --- πεὲ- 
ριήχησεν (παχ Ἠ16τ) δ᾽ ἄρα, ρ8τα- 
ἰακίδοελμετ ῬΕο]σοεαί: τα 4 10: 
περέ πιῦ Βεζασ απ{ ἄεπ ὀμφαλός. 
--- χαλκός, ἀῑε ΒτοησθβοΠμΙομΏ. [Απ- 
Ῥαηρ.] 

968. Ἄπεϊυες ἨΗεπα{ΙοἨ -- ι 597. 
969 --- ι ὤ98. ἐπέρεισε ἀτῆσοκίο 

πας ἆᾱ. Ἱ. βείζζο ἀαλίπίες, σαΏ 
της: τα 145. 

ϱτ0. εἴσω οἰππᾶτίς 2α ἔαξε, 
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βλάψε δέ οἳ φίλα γούναθ’' ὁ δ᾽ ὕμειος ἐξετανύσθη 
ἀσπίδ᾽ ἐνιχριμφθείς: τὸν δ) αἶψ᾽ ὥρθωσεν ᾽πόλλων. 

καί νύ κε δὴ ξιφέεδσ᾽ αλάραριῤνς Αμα 

εἰ μὴ κήρυκες., 4ιὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν., 
ἦλθον., ὃ μὲν Τρώων. ὁ δ᾽ ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 2τ5 

Ταλθύβιός τε καὶ Ἰδαῖος, πεπνυμένω ἄμφω. 

µέσσω ὃδ᾽ ἀμφοτέρων σκῆπτρα σχέθον, εἶπέ τε μῦθον 
κῆρυξ Ἰδαῖος., πεπνυµένα µήδεα εἰδώς' 

υμήκέτι, παῖδε φίλω. πολεμίζετε μηδὲ μάχεσθον’ 
ἀμφοτέρω γὰρ σφῶι φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς, 250 

ἄμφω δ᾽ αἰχμητά: τό γε δὴ καὶ νι ἅπαντες. 
ος 

νὺξ ἤδη τελέθει' ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι. 
τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας' 

δα’. Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε μυθήσασθαι" 

νο σ9θ6. Ν 6δ8, -- βαλών, σ]αιε]ι- 
2ο1σ τηῖέ ἔαξε. --- μυλοειδέῖ, βρτίο]ι- 
ν/ὄτίλ]ο νου ρτοίεεπ Εε]άβίείπεη, 
οπο Ἠήε]κεΙοπί ααξ ἀἱο Ῥίεϊπατῦ, 
[δημαπρ.] 

2ΤΙ. βλάψε πιαο]ίο πΕΠ]θἩ. 
213. ἀσπίδ' ἐνιχριμφθείς εἶπῃᾳθ- 

Ῥτο[εί 1π ἆαπ Βολμ]]ά, Ιπάθπι 1η- 
{ο]ρο ἆἀερ Ἁγιτία ἆἀαν ολμί]ᾶ απ 
βθἴπθη 1,6 σοάτήςσ]κέ ννατ, 5ο ἀαίς 
Ῥοῖπι Επ] ἆθτδε]οο αεἴποιπ [6ο 
ἀθοκίο: νρ]. Ν 6548. -- Απόλλων, 
πΟοςἩ απξ ἀετ Ἐῑοεμα ἀθ5 Ζεας, νρ]. 
69. [Απμαπρ.] 

218 -- Ρ 530, καὶ νύ κε δή, πα 
ρ 490. φ 128, απᾶᾷ ἨΠΗΠΙΘΗΥ 
πο]. οὐτώξονέο τθοῖρτοΚκες Μαᾖ., 
Ἰπιροτ[α]{ πηῖ κέ αἱ Πτοα]ἰς ἆθγ 
γειραησεπ]αϊέ, πο 4 604. Φ πὸδ. 
«ο ΤΙ4, πο 6] ἀἱο Ώααπει ἆει 
Ἠαπά]απᾳ, ἴα1]8, πνίε Ἠϊ6υ, ἀῑε Ὑου- 
Ῥετείϊίαπσ ἆαζα 1Π8 Απσο ρεία[ο0 
νητᾶ, σα 2:55. 6 190. 

974, Αἄιὸς Ἠ]8 ἀνδρῶν 5 4 988, 
Ττὔῦ. ἦλθον, 815 εἴβηετη Απζεῦ, 

ναε ἀ4εγ Ζαβαΐ πεπνυµένω ἄμφω 
2τ6 οχσ1εὈῦ, 

9πτ6. Ταλθύβιος: 7α 4 890. -- 
Ἴδαῖος: σα Τ 948. ἨὨίο Ναπιεη 
βὔεπεη ολ]αςΏβοη 7α ἆθπ νοτ!ιεγ- 
Εελεπάεη Βεχείομηπησεῃ. --- πεπνυ- 
µένω ἄμφω -- Τ 148. Ι 689. σ 06. 

ϱττ. Ἐνείθς ἨΗεπιϊβίίοὮ -- ΙΓ’ 416. 
µέσσω Τμοκαῖν ἀες βαΏείαπ(]νιθτὔθη 

Νουίχαθα. --- σκῆπτρα αἱ Βγπιθο]θ 
1ητογ απα]]οπεν ἄθνα]ζ. --- σχέθον 
π]ξ ἆθπι ΒεστΙβ ἀετ Ώαπον. --- εἶπέ 
τε μυῦθον: 7α 4 64Τ. 

918 --- β 898. 
2Ττ9. παῖδε, νετίχαι]Ιομθ Απτθᾶς 

46ς Ἀ]ίοτπ απ ἀἱδ ὀήπσετα, νρ. 
Κ 199. ---πολεμίζετε απὰ µώχεσθον, 
Ἰας]β6] ἀες Ἀαπιθσι». 

980 -- Κ δὔλ. ἀμφοτέρω φιλεζ: 
νρ]. 204 Ε, βοΐετη 6τ Καϊπεπη νον 
νοιάςη αἶπεπ επίβομΙεάεπεπ Θες 
ἴθοος ο απάθτη ρἱεῦῖ. 

281. ἄμφω δ᾽ αἰχμητώ, ηᾶπι]]ο] 
ἐστόν. Κιν. Ῥι. 65, 1, 1. ἀμφοτέρω 
-- ἄμφω δέ πᾶ ο ἀ τῇ οἷς]1 ο]. ο 
ΑΠΕΡΙΕΟΤΗ. -- καί ΑαοἩ τα 
ἴδμεν ἄἅπαντες, Ὀεπείολπεῦ ἀῑθ 
αἸ]ροπιθοίπο ἵροισεασιηπρ αἱβ 
ἄλοτειηςάπιπιθπᾶά πΠς β6ἶπθπι Ὁχ- 
{ε1]. 

989, τελέθει κΚοπιπαῦ Ώεται{. --- 
ἀγαθόν, Αδγπάείοη, πει] ἆετ ΥοΙ- 
Ἠθτσε]επᾶο Βαΐ5 ἀϊΐεβεῃ ἀεἀαπκοθν 
γοτρετεῖ{εῦ. --- καὶ νυπτὶ πιθέσθαι, 
νο]. Θ 6021. Β 987, απο ἀετ Ναολέ, 
πη]ξ Βορασ αι{ ἀἱδ απάθτη ΥΟΤΘΕ 
ρε]επᾶ σεπιαοπθεηπ ἀτῶπᾶφ. [Αδι- 
παυβ.] 

80 -- Ν τς 

984, πελεύετε, Ῥ]πτα], τοῖς ἆατ 
Αητεᾶρ Ἰδαῖε: Ιάαΐος αῦ τα Ναπιθη 
Ῥοεϊάετ Ἡεοτο]άς ΡΕΒΡΙΟΟΠΕΗ. 



π. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 25 

αὐτὸς γὰρ χάρµῃ προκαλεσόσατο πάντας ἀρίστους" 2955 
ἀρχέτω" αὐτὰρ ἐγὼ µάλα πείσοµαι., ᾗ περ ἂν οὗτος." 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ" 
υάἶαν, ἐπεί τοι δῶκε Βεὺς μέγεθός τε βίην τὲ 

λ / ὴ » 3 2 αν / / 2 καὶ πινυτήν. περὶ ὃ᾽ ἔγχει ᾿4χαιῶν φἑρτατός έσσι, 

νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηιοτῆτος 290 

σήμερον’ ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’. εἰς ὅ κε δαίµων 
ἄμμε διακρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην᾿ 
νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει' ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιθέσθαι᾽ 

ὡς σύ τ᾽ ἐυφρήνῃς πάντας παρὰ νηυσὶν ᾽άχαιούς, 
σούς τε μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν" 29ὅ 

αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 

Τρῶας ἐυφρανέω καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 
ο / 2 ή ο / 32 πώ 

αἵ τέ µοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα. 

986. αὐτός: ἀἱο Ιάεπαιας ἆθτ 
Ἓοτδου πυητᾶ Πθγσοτρεμορεη {6Ι]5 
Ῥ6ι  οεἰπαπάετ νυιάρτερτεσπεπάθη 
Ἡαπά]απρεη: Ζατ 482. Χ 968. ὃ 9584, 
444, ἴει]ς ο εἴπαπάετ Θη{ΒΡΥΘΟΠΕΙ- 
ἆθπ, Πεν ἆετ Ηεταιβ[οτάεταπσ απά 
4ες Βεήεραπς 4ε5 Καπιρίθς. 

286. ἀρχέτω: ετίμαθἆεπ ογβίθη 
Ῥομτ1τί, {ο]σετπάεε Αργπάεἴοι. --- 
αὐτώρ (ωῦτε ππᾶά ἄρα) ΠΙπψΙθεἆθ- 
ταπι ἀεππ σατ Εππ]ειίαης ἆθξ ραᾶ- 
ταἰακκομθη Ἀλομςαίσος ηΔΟΒ ἆθπι 
Ἱπαρεταζιν: 80 Ἠπετάο 101 ἆαππ 
πηθ]ηετκε]{ς͵ --- παία Ε6τῃ. -- 
ἴπεο ἂν οὗτος, πᾶπι]ίοἩ ἄοξῃ. Κε. 

. 69, 8, 2. -- 28δη -- 2589. 
σρθ, πινυτή 1π ἀεΥ Παβπαν Ἠ16Υ. --- 

περί Λάν. ἄρεταις. --- Ώ6ι Υοτάςτ- 
εαΐσ Περί περεπ ἀετ ΔΠσΘΡΟΤΕΠΕΠ 
ΤΠολμθ]σ]κεῖν πι Ὀθδυπάθτη ἀἴθ 
παβετοτάεπ{]]σπο (θβο]ιο]κο]λ]αῖῦ 
Ἱηπ Βρεεγκαπιρέ Ἰετνος, ποάπτεἩ 
αἶοα Αίας αἱ εἶπεπ ερεηρΏτβσεπ 
«ἄαμρπετ ετπΊθβεη Παζ. [Απμαπσ.] 

990. 991. Ὑσ]. 99. 90. 9π6. 8ττ. 
[βυμαής.] 

990 -- 9τ8. ἕἑτέροισόί γε ἆεθτ 
εΊπεηπ τοη Ῥεϊάεπ Ῥατίείεη, 
πιᾶητοπαά ας ῬαὈ]ε]κέ Τα παυσώμεσθα 
ππᾶ μαχησόμεθα, 5οψίε ἄμμε πχ 
ποη Αἶαβ απᾷ Ἠεκίογ Ζα νεγβζεπεη 
190. Ώα αὖετ πας ἄεπ γοη Ηεκίοτ 
ποχσεβεοµ]ασεπεη ΒεάἹπσιπσεη {Εῆτ 
4εη Ζυεϊκαπαρέ ἆε; ΒΙεσ ἆθΒβ ΘΙπθη 

οἆεν απάετη {ντ ἆεπ Υετ]βαξ ἆθ 
σαη7Ζεπ Ἀτίθσθβ ΠΙοΠίβ οηῦβοπεϊάεπ 
πγᾶτάς, 419 Απκάπάϊσιπσ εἴπει Εοτῖ- 
βοίζαησ ἆος Ζπεϊκαπιρέο απ 8ἱ6] 
ου{α]]επά 15 απὰ νψεῖσεχ Κεῖνρε 
Έο]σεπ Ἰαῖ, 5ο βοπείπεη 291 ---995 
πετ αας δττ. 9Τ8. 285 εἴποθθβοπο- 
Ῥεπ. Νασᾖ ἀεταπ Βη{Θθτπαπσ5οΏΠε[δ6 
β1οὰ ἆεε {ο]σεπάε Εἰπα]βαίᾳ 994 
Ῥαδεοπά αη 290 Ἁηπ. -- διακρίνη, 
δώῃ δέ: σα 81. 

994. σύ τε: 5ἰαθῖῦ ες επύβρτδοπεή- 
ἆθῃ ἌννεΙδεη πα]ς καί εἰπσα]ειθεπάσθη, 
γοη ὡς αὐλᾶηπσίσει μεὰεε ἴτη 
Κοπ]πηκβῖν {ο]σί 996 πηῖδ αὐτώρ οἶπ 
ο] Ὀράπάϊσεχ Πααρίκαίς Ίπι Ε'αίι- 
ταπῃ. ΝΕ. 2 260. 8' 418. ξ 416. -- 
ἐυφρήνῃς: γρ]. Ε 088 νφοστήσας 
εὐφρανέειν, Ρ28: ἀάφ ΠΙεχ {εμ]επάε 
Ῥατβοὶρ 18ὲ εγβεῦ2ῦ ἆπτο] παρὰ νην- 
σίν, ἀθπι 996 κατὰ ὥστυ επἰερτιςΒῖ, 

996. ἔτας ἀ4ἴο Αησθῄὂτίσθη, 
Ἠϊ6γ Ίπι πεϊθεεη ΦΙΠππ 46 ἄε- 
ϱβοπ]ασίίς- οἆεγ Θ[ΒΙΠΠΙΦΘΏΟΣ- 
β6Π, ἀϊο ἆθιβείθοπ ΒΠηταῦτίο οἆθτ 
ΡΗΨΙε απσοηλὂτεῃ. --- οἵ τοι ἔασιν, 
61πο Ὀπιβοπτείραπςσ, Ἱπε]ομο ἆθπι 
Ῥοββθβείγεηπ Έτοποπιθα σούς επζ- 
αρτιομῦ, [Ἀπμαπσ.] 

990. αἱ. Ρ 160. 
901. Ὑρι. 7 449. ἑλκεσιπέπλους: 

46εχ πγεϊιρ]Ισομε Ἰμεϊυτοσ]ς τεἰομίε 15 
Ζα ἀεπ Εῆ[δει Πεταῦ. 

298. µοί εἴβῖεομει Παν. -- εὖ- 
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δῶρα ὃ᾽ ἄγ᾽ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω, 
ὄφρα τις ᾧὧδ' εἴπῃσιν ᾽χαιῶν τε Τρώων τε᾽ 
ἡμὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι Βυμοβόροιο. 

ἠδ᾽ αὖτ ἐν φιλότητι διέτµαγεν ἀρθμήσαντε. « 
ὡς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον 

σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐυτμήτω τελαμῶνι' 

Αῑἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαειίνόν. 
τὼ δὲ διακρινθέντε ὃ μὲν μετὰ Λαὺν ᾽άχαιῶν 
Πιν. ὁ δ᾽ ἐς Τρώων ὅμαδον κίε. 
ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα, 
Αἴαντος προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους' 

καί ῥ) ἦγον προτὶ ἄστυ, ἀελπτέοντες σόον εἶναι. 

χόμεναι νοπι Ώαπκσερεί {ἄτ Ἠε]ς- 
ἴοτ Ἐτμαίέπης. --- Θεὶον ἀγῶνα, 
Σ 9τ6 ἀει Υεγβαπηπη]αηρερ]α{7 ἆει 
αδίίεν Ίπι Ο]γπιρ, Ἠϊετ 4ετ σὺ {{- 
Ἰ1σοπο Εοδθίρ]αίζ, Νο Πιβη Βἶ6] 
νοχγεαπιππε]{ πα ἀ4επ ἀὔίνετη Εοείθ 
2α {εἴρτη. --- Ζποίτε ἩἨοεπιϊκῖο] 
Ξ- Σ΄ 9τ6. [Αηβαπρ.] 

999. ἄγε ἀθπι μα ταν Ἠμοτίθ 
πασμᾳεδίε]]6, νο 4 141. Ἐ δΙ4. Χ 
891. --- δώομεν: Κι. Ρι. η 1, 8. 

800, ὄφρα ζαπι Απεζταε]ς ἄθς σαι 
θιψατίεπάεη πα(ὔχμσμεη Εο]σο, αι { 
ἁαία: ζα Β 509. 

801. ἡἠμέν --- ἠδέ ραταϊακ{ῖεο]ο 
Πεάεταπσ ἆἀπτεα απαρμοσίβο]ε 
ὙΜιεάστπο]αηα ἆει γετείεπενιηρθ- 
ρατΏκει ᾖ πι ἆεπ ρεσεπΏθει- 
βἴε]]επάθη μέν παπά δέ, Ζυατ ὙΟΊ] 
-- 8Ώ6τ απςἩ: νρ]. 9 883. 4 468 
--4ὔ5. ὃ 5Ι. ΟΠίαεθεεπε Βίεμαπςσ 
ἀοτ Ῥαΐζσρ]εᾶετν. -- ἔριδος πέρι 
Φυμοβόροιο, πὶθ Π 4Τ6. Υ 358, νβ]. 
Η 210. περί πΕΡΘΠΗ. 

805. ἀρθμεῖν πι 
ἄρθμιος π 421. 

908. ἀργυρόηλον πι]ῦ ϱ1]1Ώθτπθη 
Νᾶρε]η Ῥεβομ]ασεπ, απᾶ Ἔπατ 
απι τΙῇ: ἀἱε ἱ]Όθιπεη Νᾶσε]]κδρίθ 
Ἠοῦεπ αἶσὮ παῖξ 1ηἨτεπι Μεία]]σ]απσε 
τοη ἀεπι εὐαπιρίετεπ Τοπο ἀ4ε5 Βε- 
βεἨ]ασες (απ5 Ἠο]α οἆετ Εποςλεπ) 
ΦὈ. ἈΝασ ερᾶνετεγ Ῥασθ γατ ἀἱθβ 
4αβ Ἀομνοτό, ταῖς ἆεπι βἴομ Αἴαβ 
ἆαππ εε]οςῦ διείο, νἈητοπά ἆἀετ 
νοη Αἰαβ ᾳοεολοπκ {ο σὔτίε] ἀετα 
ΑΕΠΙ ἆαστα ἆἀἴεπειῃ πιπ[βίο ἀἷθ 

Ἠϊ6χ, νσ]. 

τοὶ δὲ χάρησαν. 

510 

Τμεῖοπα ἀ.9 Ἠε]ίοςτ απ βείπθη Ἰαρεπ 
Ζα Ὠϊπάεπ. [Απμαπρ.] 

804 -- Ὁμ ϐ8965. σύν 7ιπι Α1β- 
ἀταο]ς ἆετ Ζαρομῦνισκεῖο, 166 ταῦ 
βοἴποῃ Πατεν απ ἆπβ επρείθ ΑΠ 
ξίφος αηζαβεΠμ]Ιδ[βεη, πητοπᾶ φέ- 
ρων Εν 5ἱο] ϱ{εμέ: Ἱπάσπι ϱΥ "687 
Ἠϊπίτασ.--τελαμῶνι:ἀϊθβολνγοτῖ- 
κορρ ο] Ὀεβίαπᾶ απβ ΘΙΠΕΠΙ 1846γΠ6Π. 
Ἠ1επιεη, ἀἄετ, ἆά ος οἵππια] αἱς ρο]- 
ἀετπ, οἵπ απἆετος Μα] αἱ ἰ]θοτῃ 
Ῥοσαϊοππεῦ π]τᾶα, Ῥιβηεαῖ]6η Θ6ΙΠ6Π 
Μεία]]οθεομ]ας Ἰαίίο. Ὠϊθ6βος Ἠ]θ- 
ΠΙΑ σἶπσ ἤῦθγ ἀἱθ τοσ]{αο Βομα]ζες, 
ἀειρεβία]{, ἆαί[β ἆας Ῥολμνγοτί απ ἆθτ 
Ππ]κεηπ Βεΐίο Ἠεταθβίηρ. 

806 -- 7 919. ζωστῆρα: ει 6 ἤτ- 
{οἱ νατάο απξ ἄετ Αι[βοπβοϊίο υπά 
ππα 4επ απίοτεη Ἠαπά ἆθβ Ρ8Π76Ι8 
{οβίσεβομπα]]6: Ζα 4 159. --- δίδου 
Ίπαροτβ.: Ῥοῦ ἀ4ᾳτ, 908 δώπε σαὈ. 

806. τὼ δέ ἆπβ 6απσθ απ]ῇ ἆθπ - 
Τεϊ]Ὀερτϊβεα ὁ μέν -- ὁ δὲ η 
ρ]εῖο]επι Όαεας: τα Η 8. -- μετὰ 
λαόν: Τα Ε, 5τ8. 

80Τ. ὅμαδος ]ᾶτπιθπά6ϱ (Ἠῖες τοι 
[Δη- Ἐτειάς) Ῥεπαχ, τρ]. Τ 61. 

Ῥαπσ.] 
808 -- Ἑ 615. ἀρτεμέα, οΏψομ] 

ει γευπαπάεί γγαχ 262. 
909. ῬαΙ. Ζ 505 -Ε Μ ταθ6. 
810. ἦγον, ἵπ {θβ]ο]θπι Ζᾳρο. --- 

ἀελπτέοντες τις ΒγπΙσθβῖβ Ζᾳ ΊθβεἩ, 
Ῥατίο, Ἱππρενί. νοι 4ει νοΥμει- 
πεπεπάεη Ηαπά]απα, ἀἱθ Ίηπ Ίμτες 
Ώαπετ σεάαολί 18: πΒπτοπά 5ἷθ 
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Αἴαντ᾽ αὖὐθ' ἑτέρωθεν ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοὶ 
εἰς ᾽4γαμέμνονα δῖον ἄγον, κεχαρηότα νίκῃ. 

οἳ δ) ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν ᾽άτρεΐδαο γένοντο, 
τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων 

ἄρσενα πενταέτηρον ὑπερμενει Κρονίωνι. 

5”. ᾗ 2 µίστυλλόν τ᾽ 
ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα. 

νώτοισιν ὃδ᾽ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν 

ἤρως ᾽τρεΐδης., εὐρὺ κρείων ᾽άγαμέμνων. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντοι 

515 

τὸν δέρον ἀμφί 8’ ἔπον, καί µιν διέχευαν ἅπαντα, 
ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, 

2 ἀ 2 λ [4 / Κ. / ” αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα, 
δαίνυντ᾽. οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὺὸς ἐίσης. 590 

τοῖς ὁ γέρων πάµπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν 

505 ἹΝέστωρ., οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή᾿ 

ὕ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήδατο καὶ µετέειπεν' 
»τρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι κάρη κοµόωντες ᾽άχαιού, 

π]οιἈί ἀῑἱοε Ἡοέίπιηπσ σε]ῃεσθε 
Ἠαζίαπ. εντ Ιηπμα]ί ἆες Ῥατίοῖρς 
18ῦ πιεἩχ 1η Βδτισ απ{ εἶδον, υγε]ο]θς 
Ίεπο Εγπατίπησ αΏβοβ]1ε[βέ, αἷς απέ 
ήγον σεἀκαελῦ. 

911 -- Ε 668. 
812. Τσι. Ὢ 96. εἷς Αγ. 4. Ἱ. ἵα 

4 Ζε]ί ἆἄεςξ Ασ., τσ]. 9ἱ5δ. -- 
πεχαρηότα Σα Αἴαντα. --- νίκη, πε] 
ετ Ηε]κίοι τπετπαπάεῦ παπά πΙεάετ- 
Ρερίτεοκ6 Πατ, Ἠεκίοτ απο] σαετ8ῖ 
4ἱε Βεϊ]εσαηπσ ἆεβ Καπιρίες νοισε- 
εοἩ]ασεπ Παῦ. 

Υ. 915:--844. Μα]ιῖ ἄεν αοἸιᾶΐδο]ιεγι 
Σ΄ Ἠγδίοχι π ΑΦΑΠΙΕΠΙΝΟΠς Ζεἰέ ιυπᾷ 
Ἠεδίογς Τογδε[μ]ᾶρο. 

915 --- Ι 669. πλισίῃσιν: τα Β 9291. 
814. 915 - Β 4095. 408. τοῖσι 

1ππεηἨ, Ζαᾳπι ΜαΠι, Κρονίωνι τα 
Έλτεπ 4465 Κτοπίοπ, γγεῖ] ]εάες Μα]ι] 
Ζασ]είοἩ εἶπ Ορίετ πατ. σι. ν 258, 

916 --τ 491. ὙσαΙ. 9 61. 
911 -- τ 422. 4 4656. Β 428. 4 

605. Τσι. γ 409. 
9818 -- τ 425. 4 406. Β 499. 

624. ἔ 481. 
919 -- 4 461. Β 450. ω 984. π4Τ8. 
930 Ξ 4 408. 605. Β 4591. Ὢ 56. 

π 4Τπ9. τ 425. 

851 --- ἔ 43π. Ὑσ]. ὃ 66. νώτοισιν 
διηνεκέεσσι εἰσεηπθ]ῖοι ἁαπτοπ]αι- 
{επάο Βοκεηδίᾶσκα, ποταηῖθγ 
ἀϊο Ἠπίετ ἆεντ Μαζί ἆεν Ἰτοε]- 
εἄτα]α Ὀδσίππεπάεη, Ζα Ῥεϊάεη Βεϊίοη 
4ε. Ἠήοκοταῖς παςῃ 4επ Βομπεπ]κε]- 
Έποοσπεπ βἱος ΠΙπαβΖΙεηεπάεη ΖαΤἴ6η, 
εαβΊσεηπ Τεπἀεπβίῆσκα σα γει- 
βύεπεπ εἶπᾶ, [Απμαπρ.] 

Όρο οὐ ορ Νο 

8289 -- 4 469 τα. ο{ῦ. 

854 --- Ι 98. πάµπρωτος ταῖῦ ἤρ- 
χετο: τοι. ἆ 67, ᾱ. 1. αἱεηπ απάετη 
ζανοτ]κοπιπιεπά. --  ὑφαίνειν: τα 
Τ οἱ». 

80ὔ -- ὦ ὅρ. Ι 94. φαίνετο 5ἱ06 
6γπ168. 

ουσ. ρα ου, 
σα 90τ. 

δοτ Ξ- Ὢ 956. Ὑρ]. 4 171. [Ατ- 
λαπρ.] 

Ὑσι. 

958, γάρ ]α {ϊλτί εἶπα Ῥεκαππίθ 
ΤΠαΐδαςμε εἴἶπ, απι 46 981 {ο]σεπάε 
Ααοτάεταπς νοισαρετεϊίζεη, απ{- 
ΒΕΠΟΠΙΠΙΕΠ ἀπτο]ᾗ τῷ ἄαταπι, ν]θ 
Ν 228--250. Ο τ8θ-- 41. Ρ 921--- 
22τ. 958-- 540.  00Τ---609. 



26 τ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 

τῶν νῦν αἷμα κελαινὸν ἐύρροον ἀμφὶ Σκάμανδρον 

[τυτθὸν ἀποπρὺ 

ἐσκέδασ᾽ ὀξὺς "άρης. κών ὃ᾽ ᾽αιδόσδε κατῆλθον" 350 

τῷ σε χρὴ πύλεμον μὲν ἅμ᾽ ἠοῦ παῦσαι ᾽άχαιῶν, 
αὐτοὶ ὃδ᾽ ἀγρόμενοι κυκλήσοµεν ἐνθάδε νεκροὺς 

βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν' ἀτὰρ κατακήοµεν αὐτοὺς 
νεῶν. ὥς κ᾿ ὀδτέα παισὶν ἕκαστος 

ἂν αὖτε νεώµεθα πατρίδα γαῖαν.) 395 οἴκαδ᾽ ἄγῃ. ὅτ 
τύµβον ὃδ᾽ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες 
2 2 ’ - Δ 3 ”..ν ΄ 5 ἄκριτον ἐκ πεδίου" ποτὶ δ᾽ αὐτὸν δείµοµμεν ὤὥκα 

πύργους ὑψηλούς, εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν, 

959. ἀμφί πας ατζετα ν νος ΣΝ. 
“990. ἐσκέδασε γεταερτὶτσίς. --- 
ὀξὺς Ἄρης: τα Β 440. --- Ζψοαϊίεβ 
ΗεπαΙβςἩὮ -- κ 660. 1 66. 

881. τῷ σε χρή Ξ- Ι 100. ϱ 411. 
[Αημαηρ. 

989. αὐτοὶ δέ, ἀϊθςθς Ζαοἵζε αοὰ 
Ἠαΐ εἶο] ἀθτ νοσλογρεηοπάθη Κοι- 
γι] οη επίζορεῦ απᾷ εε]ρείᾶπαϊς 
σοβ{ε]]ζ. --- κυκλήσοµεν, πας Ἠῖατ, 
18 Επ. Ἐτεί 958 Η, ἴο]σεπ Κοτ- 
Παπκάνε ἆει Απήγοτάθσυαᾳ. 

984. τυτθὸον πι) πεπηῖς, 1π 66- 
τίησετ Ἐπί{ετππηρ. -- ὥς κε --- ἄγη: 
4ἱ6 Τοταπβεείσαησ 18, ἀα[5 ΠΟ 
τον γαιντοπηη 4ος Ἰμοίομθη ἀἱθ 
εΏαῖπθ σοβαπηπηθ]ς απ ἵπ Ῥομα]θῃ 
1η ἆθπι ἀταυλῆσε] Ῥεϊσεβείσέ ν/ετ- 
ἄεαπ, νρ]. ὉὮ 965. ω το Β., ποταιΕ 
ἀ1εβε]θεπ πας ΒῬεοπάϊσπηπσ ἆἀ4θβ 
Κτίεσς ἆθπ ΚΙπάρτη ἀετ 6{α1επεἩ 
ΤΗΤΦΕΠΟΠΙΠΙΘΗ Ὑετάθη εο]]εη. Τπάθβ 
196 γγεάεχ ἄανοπ Ῥεί εν Αιθήηταηπς 
4ος Υοχβεπ]ασς 450---4539, πΟΕΗ 5οηεῦ 
ἄρετματπρέ νοη ἀετ ὈῬετίτασαης ἀετ 
6αεὐὈείπο ἆετ ἀο{α]]επεη 1Π ἀῑοθ Ηε]- 
πηαῦ ἀἱο ὨἨεάς, νΙ6]πιεὴτ 18 ϱ8 
φἰοποπάφ ΒΙ8{6 ἀῑο (ε{α]]επεηπ ἆα, 
πο 5ἱθ σο[α]]εη οἶπὰ Ζα Ὀθείαϊύευ: 
βοάαπη 19ῦ ϱ5 βεΊ πε Ζα Ῥεστείεη, 
πο Ῥαῖ ἄει Ἐπτίομίαηᾳ εἶπεν εἶπ- 
ἼἼβεηπ ΕΒΕΠΙΕΙΠΒΏΊΗΕΊ (ἄκριτος) 
Εταυμᾶσε]ς 986 {. ἀἱο Βοπάεταπα 
4ετ ΕεὈείπε ἀετ εἴπσε]πεη πιὂσ]σὮ 
66ηΘ86Ώ πᾶχαο. Ἐπάα]Ιο] Ιφ ἆθν 
Αιβάτπεὶκ παισὶν ἕκαστος να]. η 
149 εεῃτ ππκ]ατ. Απ ἀἱεβεπ ατῦπ- 
ἀ4επ ππτάεηα 984 {. βεποπ νοπ ἆεῃ 
Α]ζεη νεγποτίέεη. --- ὅτ ἂν αὖτε: 
σα 459. 3 

956. ἐξαγαγόντες κτὲ. Ἐτ]Ἀαίεταπσ 
Ζα ἕνα χεύομεν: Ιπάθπι ὙΙν 1) 
ππσεφοπάςετί, ἆ. Ἱ. ἵπ 6ἴΠ6Υ τ1η- 
πποτὈτοσΒθπεἩπ ᾖ1Ιήπίθ αἩβ ἆοθγ 
Έθεπο ααΕῆηἈτοη (αα[νγθγ[επ). 

887. ποτὶ δ᾽ αὐτόν, νψὶο ΙΜ 64, 
η 11η βα]υςδί (εύμβον) Ἠθταη., ᾱ, 
Ἱ, πωη({{6] ασ ἆαγαπ δἰο]ι ΒοἩ]{θ[αοπά. 
Ώετ Ἠ]ετ νοχρθβεομ]ασθπο Μαπετραιι 
186 ἆατοἈ Ναρίοτς Ηϊπινοίς απξ ἀἷς 
στο[βεπ Ὑοτ]αείο ἵπ ἆοτ Βομ]ασλμίό 
398 απᾶ ἀἱθ Ἠθβοτσπίς γοσ ἄστι 
ἀτολεπάσπ Ἰπρευσενῖομέ ἆστ Τχους 
ΠἩγ. ΒΕΝΥΓ. παπσεπᾶρεπά πιοβν]ετί, 
Ῥίο Ἐπεϊσπίθθο ἆἀεβ Ταμον τουλῖ- 
{ετίίσεπ ]είσίετο πΙομό, ἀεππ αΌρε- 
βοΠεηπ νοη οἰπίσεῃ Βομπαπ]καηπσθη 
4ε8 Καπιρίθ Ἠαϊζεπ ἀἱθ Αολᾶος, 
Ῥεβοπάθτ ἆἀπτομ ἀἱο Ατὶκο ἄθ8 
Ώιοπαθᾶςεβ, 1π ἆθπι Μα[δο ἆαβ Ὀρει- 
ρονψσμε, Ἰ Αλία 4ἱο τοι Ἱπ -ἆῑθ 
στὂ([δίο Βοάντάπσηϊα σοτ]είθη. 

958. πύργους Βατ ΘἩτεὮ, 4. Ἱ. 
οἵηπ γα], ἀεββεπ Επιπάαπιθηίθ 318 
Ῥαπτηβίάπιπποπ απά Βί6ίπαπ Ῥθβίαη- 

ο π ττονα. εν. π 

4επ (1 99. 9569), ταῖς Τήχπιθη, ἆ18 
αἩ8 Πὔ]ζετπεπ ῬΒα]κεη (Μ 56) αιῖ- 
βεεῆπτῦ πιτάςη. ΏαπαςἩ νυχτα τησ 
ἈἨΠΘΗΤΠΘΏ ΠΙΠβΡΕΣ, ἀαί5 ἆθν γα] 
ΏΏσοβομοη νοη ἄθπ Ἐαπάσπιθπίοη 
πΙσμε αἩς ΦίΘίπ, βοπάοετη α18 ἆθτ 
Ῥ6ι Ἠετείε]]απσ ἆεβ ἄταβρεπβ 5σε- 
ΨΙΟΠΠΕΠΕΙΠ Ετάς απᾶ Βραττεπγετ]ς 
Ῥορίωπά, μεν ἆας ]ιοκα]ε σα 2998. 
--- εἶλαρ Ρνάα1κα νο ΑΡροβίοπ Ζα 
πύργους. --- αὐτῶν ετπᾶ]Ώ β86Ίπθ Ῥρε- 
ϱὔπ]Ισ]λο Βαβίεπαπς Ώπβ δείµοµεν: 

- 

ἩΠΒΘΤΕΣ 56]98{, ἵπι ἄεσεηραί” τα 
ἀ4επ ΒεμΙΐεη: νσ]. Ἐ ὅ6 

| η] 



π. ΙΛΙΑΔΟΣ ἩΗ. τ{ί 

ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήσοµεν εὖ ἀραρυίας. 
ὄφρα δι αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη" 940 

ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον. 
ο/ 5, Δ λ 2 Ἔ, 39 λ 2 ο ᾗ χ ἵππους καὶ Λλαὺν ἐρυκάκοι ἀμφὶς ἐοῦσα. 
μή ποτ᾽ ἐπιβρίσῃ πόλεμος Τρώων ἀγερώχων." 

ὡς ἔφαθ), οἳ δ) ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες. 
Τοώων αὖτ) ἆγο ἔνετ᾽ Ἰλίου ἐν πόλει ὄκ Ῥ “ 9846 

δεινὴ τετρηχυῖα. παρὰ Πριάμοιο θύρῃσιν. 

τοῖσιν ὃδ ᾽άντήνωρ πεπνυµένος ἠρχ) ἀγορεύειν" 
υπέκλυτέ µευ., Τρῶες καὶ «4άρδανοι ἠδ' ἐπίκουροι, 
ὄφρ᾽ εἴπω. τά µε Βυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
δεῦτ᾽ ἄγετ᾽. ᾽ργείην Ελένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ αὐτῇ 9560 

δώομεν ᾽Ατρεΐδησιν ἄγειν' νῦν ὃδ᾽ ὄρκια πιστὰ 
ἀ“ { γ 

9899. πύλας Έμοτε, πΊοβῦ έἶα 
Έπος, ΥΕΙ. 458, πο ἐν δ᾽ αὐτοῖσι 
β16Ἠ ας πύργους (Έ ἄτπις) Ῥεσ1ε]μ{. 
-- εὖ ἀραρυίας {ᾳςῦ σοι στ. 

9840. ἱππηλασίη πυχ Ἠϊ6γ απ 459. 
--- εἴη ει Ορ{α1ῖν ἴπαι Επα]καἴσ πας] 
Ἐπιι, πε ν 402. ϱ 2650, πψῖθ Π8ΟὮ 
Ἱππρεταίαν. π 90". φ 196. ὦ 89, 
ΏΒΟΝ νὔπβδεπεπάεπι Ορίαν ἕ 401. 
σ 969: ἵῃ α]]επ Ε]]οη γητᾶ, ἆα ἀῑθ 
Ἠαπρίπαπά]απς αε]ρεῦ εἶπε ετεί ετ- 
εἰτερίοθ οἆειτ νοτσοεείε]]ίο 1568, ἀῑα 
ἀαπις νετρυπάθπο ΑὈβιομί αἱς ἄῑε 
πιὂφ]ομε οἆειτ τοτσερίε]]ία, π]οπί 
815 ἀῑε ετπατ{είο Έο]σε ἄειτ Ηαιρί- 
Ἠαπά]απςσ Ῥεζρεϊομπεί: Κτ. Ῥι. 64, 
8, ὃ. 

941. ἔκτοσθεν δέ εβεηθαία τα 
ἐν αὐτοῖσι 959, απ [οπΏ ου ἆ. 
τος ἄεν Μαποτ πετ, απξ ἆθτ ἂσ 
Ένοθτη σαροποπᾶεὔε Ῥοιΐθ. 

842. ἤ κε -- ἐρυκάκοι: Ῥοΐεη- 
Ώα]ετ Ορίαν, Ἰπάεπι, πο 940 ἀῑο 
ΑἨΦΙςΡί αἱς ἀῑο τοῦα]ίσ]ο Έοἱσε ἀἆετ 
Ἡαιρίπαπά]απς Ῥοσεἱο]πθέ ντα: 80 
Ὠπο]ι Επξησαπη: ε 166. κ 484. Θ 991. 
Φ 956, πας Κοπ]απκίν ἆοτ Απί- 
ξογάσταπα υ 98δὺ, 4 64, η8ο ΟΡ- 
ταῦῖν ἀ4αξ ἸΓαάπβ6ΠΘΒ «0 149. --- ἀμφὶς 
ἔουσα, Ἰπάθπι 6 τῖπσδαπι 196, 
β10Ἠ οσα 1ο] 6, ἠθοια]] νος 
4εχ Μαπεχ. 

8485. ἐπιβρίση 5οΏπγεχ Ἠθτείπ- 
Ὀτεσ]α: ζα Ἐ, 91. Μ 414, να]. νεῖ- 
πος ἁἀπωσαμένους Ι4 2Τ6. 

944 --- Ι πι0. 

Υ. 9465--580. ἨΤεγδαπιπιῖιιῃ ἄετ 
Ίποεγ. «Απίεπογτ Ύοτδσλίαφ τγιᾷ 
Σατὶ Απίιυογί. «ἈῬρίαιιος πί- 
δσ]ιειζιώιρ.. 

946. αὐτε Ἠϊηψ]θεάθταπι, 8Π- 
ἀτετςεῖζα. -- ἐν πόλει ἄπρῃ 1π 
ἄετ ΟΡετρζα ἴ ἀ. 1. ααξ ἀετ Βατσ. 
[Απ]μαπο.] 

946. δεινή, εἶἵπα Πθξείσαε, εχ- 
Ἰἡαίοτί ἆατοὮ τετρηχυῖα (ταρώσσω) 
εὐἤτπι]βοιμ Ῥοπεσία, τσ]. Β 96. 
-- παρὰ Πριάμοιο θΔύρῃσιν: 7α 
Έ Ττ88. 
841 --- 2349. ̓ ᾽Αντήνωρ: τα ΙΤ 148. 

- ἠρΥ᾽ ἀγορεύειν: πορεῖ 6τ απί- 
βίαπά, τσ]. 864. 

948. Ξ- 17 456. Η 968. 6 491. 
949 Ξ- 68. [Απμανς.] 
950. δεύτε π6νθαΙ, ἱπιροταβνί- 

βοπενχ Ῥ]πτα] σα δεῦρο, Ζᾳτ Ὑει- 
είᾶτκαπς 4ετ Αιοτάετιπσ ος τοῖς 
ἄγε, ἄγετε γετραπάρθῃ. --- κτήμαθ᾽ 
ἅμ αὐτῇῃ, πὶε Τ 4ὔ8. Χ 114, ἀϊςο 
Βο]λᾶίζο σπαφ]εῖοὮα πας 1Η 
βε]οβί; πιί "ᾱσια σεπγὔἩπ]ῖοπεπ 
6ερεπεαίᾳ ἆετ ῬΕετβεοη Ζα ἀετ ἆασα 
σελδτίσει Φ86Ἠ6. Ὀυσίσοις 190 ει 
ἅμα, νετβεµΙεᾶεπ νοη σύν, ζὰ 804, 
ἄνοτα]] ἀἱο σα ταπᾶθ Πθσοπᾶ ο 
γοτείε]]αησ ἆας ααοἶθπ παα]θ1ο}, 
Ζαβαπιῦ πι ἆεπ εηΠοπᾶεῃ, 
4ἱ6 αποἈ Ἠ]ετ 1π ἄγειν νουλωπάσ 
156. Όψρει ἀἴεςο Βομᾶίσο τα Τ πο. 

951. Ἐτείες ἨεπιςΏοῃ -- Χ 11. 
δώομεν, πε 999. --- νῦν δέ ἄεσεῃ- 
εαΐᾳπ ἀετ Ἠ/ατκ]ομ]καιῦ σζα ἆςι νος- 



28 Ἱ. ΙΔΙΑΔΟΣ Η. 

φευσάµενοι µαχόμεσθα" τῷ οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν 

[ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι. ἵνα μὴ ῥέξομεν ὡδε..] 

ᾗ τοι ὅ γ) ὣς εἰπὼν κατ ἄρ᾽ ἔζετο. τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 
δῖος ᾽άλέξανδρος. Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο, 966 

ὕς µιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
2 ον λ ν) ΜΗ. ἐ χ α 293 -9 { ὁ ."άντῆνορ. σὺ μὲν οὐκέτ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις 

οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
3 ᾽ ] μ -- 3 λ - 3 / 

εἰ ὃδ᾽ ἐτεὺν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις. 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα Θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί. 960 

αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 
ἀντικρὺς ὃ) ἀπόφημι, γυναῖκα μὲν οὐκ ἀποδώσω. 

Ἠοισε]μεπάεπΑα/{Γοτάετασς, π]θβοπεύ 
Ζα ΕΊπεπι ΔΏΡΕΠΟΠΙΠΙΘΠΕΠ Εα]]. 

802. ψεύδεσθαι ταῖς Άοςο, ἆ. Ῥ6- 
ΖἼεμαπῃ: ἴτῆραετ]βολ Παπάε]η 1η 
Ῥεζας απ! ᾱ.1. ἴτεα]οβ ΏΥΘΟἨΘΗ. 
ψευσάµενοι, ἵπ εομαχίεπι εσεπεαίᾳ 
Ζα πιστό, Ἡαιρίρερτιβ ἀ4θ5 ἀεἀαπ- 
καπ, Απίοσθάθης σα μαχόμεσθα: 
ηβοἩ Άτιο] ἆθβ γετίταρθ 
ΚἈπιρίεη ψῖτ, ᾱ. 1. ππβες Ρερεη- 
ν/Ἀχίίσετ Καπιρί Ἰαῦ εἴπει Ύεχ- 
παρεβτιοἩ σαχ γοταπρεείιηρ. --- 
οὔ νύ τι κέρδιον ἡμῖν, πὔπι]1ο] 
ἔσται: πῖτ πετάθη (ἆανοπ) Κεῖ- 
πετ]αοί ἄθυΙππ Ἠαῦθη, αποἩ ἀῑθ 
είπα Ζα εττησθπάεπ Ὑοτίαῖ]θ Ἡγ6- 
4επ ππς Ἰαίπεη Ῥερεπ Ἠτίηρεῃ. 

868. Ώίεβεγ πησθβομ]οκίο ππᾶ απ- 
Ί]ατα, 8οποηπ τοπ ἀ4επ Αἰἴεη γει- 
ν/οχέοηπθο Ύθτς 166 οἱπσεβοποῦεῃ, πα 
ἆεπ γοτπετρεπεπάθη Βαΐσ π]επό οΏπθ 
γετόὂαπι Ζα Ίαββεῃ. ες Εἰπα]ραία 
ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε τοϊ[βίο πιό 
ἀετα τοτποετσεπεπάεηι ἀεάαπκεη ἆθεῃπ 
Ζπβαπιππεημαπρ Ἠαβθη: σνῖτ πγετάθη 
Κεαϊπετ]αῖ Ὑοτίεϊ] ϱεπίηππεη, ἀεββεη 
Ἐτνγατίαης Ἱπβ Ώθεύίππππεπ Κδππίε, 
πῖολξ 5ο σα Ἠαπάθ]η, πο 16Ἠ νοἵ- 
εο]αρο, πὔπι]]ο]ι 4ῑε Ηε]επα Ἠεγα18- 
7πσεΡρεπ. [Απμαπρ.] 

964. Ὑρι. σα 4 68. 
9556 -- 1; 909. ϐ 62. 4 9609. 506. 
956 - Ο 48 τα. βοηεὕ. 
9ῦτ---560 -- Σ 28956. Μ 981-- 2954. 
δῦΊ. σὺ μέν, Εεβεπεαῖα 561 αὐ- 

τὰρ ἐγώ. -- φίλα ρτϊακαᾶν τα 
ταῦτα, 1π ἀεπι Ῥίππε: ἔτεαπαά]1ςἩ, 
πο 1 φίλα εἰδέναι. οάαπκα: 1η 
ἀείπεα Ἰοτζεη ρτῖοἈό βἶεῖ π]ς]6 

πΙΘΗΣ αἶπο Γουπά]σο]μο (θβίππαπρ 
6θρεἩπ πολ απθ: βἶθ ψεπονπ ἤραυν 
ἀ4επ Ῥππκῦ Ἠίπαπδ, πο πιΒη 4168 
Ῥιλα]καξ πουν ΠΤθπάΘΠ Καπη, 
γετάΙεπεπ νΙεΙΠΠΕΊΗΣ ἆ88β επίσθρεπ- 
βεβεί2ἰο Ρτδάϊκαξ: σα Ι 164. [Αή- 
Ἠαηρ.] 

908. οἶσθα Ἰερμαίίθι Ααγπάρίοπ 
468 (οσοημβαίζ6ς, πής ομΙαβῖεο]ιθυ 
Βίε]]απςσ απι Ψοτποτροποπάθη. --- 
τοῦδε 76106 ρεἀασλῦ: ἆθπ σοσοπ- 
πᾶτίίσεητ Ὑοτβοβ]ας, ἵπ Ῥοσαρ 
αα{ επ πιὂσ]ῖομετ Ὑεῖκο ποο] Ζα 
ΠΙΒΟΠΕΠάΕΠ, ἀασερεπ 9569 τοῦτον ἵπ 
νογἈομέ]{ομθπι Φίηπθ, --- νοῆσαι ΑΟΙ.: 
1η ἆθηῃ ΒΙΠηΏ σα ΓΒΒΒΘΗ, ΘΥΡΙΠ- 
ηΘῃ. ΒΙΠΗ: 488 Ίαηη ἀεῖπο πβἩτθ 
Ὀψετκοιραπᾳ πῖομε βεἶπ. 

909. εὖ δ᾽ ἐτεὸν δή ΨΤΘΠΠ αΏ6χ 
ἆεπῃπ πΙτκ]1οἩ. --- ἀπὸ σπουδῆς 
γοπ Ἐτπβδί 81πβΒ, ἱ8 ΑπβσθηρΑ- 
Ῥυαπκό ἆοτ  εά απ]κθα ρεάαομί, ᾱ. Ἱ. 
1π Ετπδή:ι σα 111. 

860. ο ἆεπ ἀτεῖ γοτριπάθπεπ 
ο] 

.Ἱ 

Ῥαχῆκε]η ἀεαίεῦ ἄρα 8199 απ, ἀαίβ. 
4ετ (εάαπκο 
απβδ ἆθπι Ὑοτάειβαίσο εχσὶερί, δή 
4ἱε6 απΏ]ε]κῶνο (αγ[βπεῖς 
Ὀε]]αβεθς: 816161, πᾶλτεπά ἔπειτα 
ααξ ἆεπ ἀεἀαπκεπῖημα]{ ἆθρ Ὑος- 
ἀεγβαίσες σατἩσ]κπαιθῦ: ἀεπιπβο]: 
γρ. ϱ 186. 

961. Υπ]. 6 ὅλδ. 
869, ἀντικρύς παχ Ἠῖθι 1π Ἡθει- 

{πασθπεπη ΒΙΠΠΘ: ΡΕεΤΔἀΘΊΘΤΗΠΑΒ. 
ἨΜεπη πα ἆεπ Ετείρηίβδεη 488 
Τασθς 5οποη ἆετ Ὑοτεεπ]αρ Απ- 
{εποτβ ]είσῦ ποσἩ Ἠε]επα βαπιῦ ἆεπ 
σεταπὈίεη βοπᾶίσει 2ατᾶοκσαρθβρεπ 

ἆθβ. 

ἶ 

αἶεα αηπι]{ζο]ρατ 
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2 .» 

κτήματα δ᾽, ὅσα) ἀγόμην ἐξ άργεος ἡμέτερον δῶ. 
πάντ᾽ ἐθέλω δόµεναι καὶ ἔτ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι.ί 

ο, 5 ντ σον 
1] τοι ο γ ὥς ειπῶν κατ 

2 ο 3- ο 

ἄρ᾽ ἔζετο. τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 9865 
4αρδανίδης Πρίαμος. δεόφιν µήστωρ ἀτάλαντος. 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν' 

υκέκλυτέ µευ., Τρῶες καὶ «4άρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 
ὄφρ᾽ εἴπω, τά µε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
νῦν μὲν δόρπον ἔλεσθε κατὰ πτόλιν, ὧς τὸ πάρος περ, 3τ0 
καὶ φυλακῆς µνήσασθε καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος' 

ἠῶθεν δ᾽ Ἰδαῖος ἴτω κοίλας ἐπὶ νῆας 

εἰπέμεν ᾽Ατρεΐδῃς ᾽4γαμέμνονε καὶ Μενελάω 
αὔθον ᾽άλεξάνδροιο. τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν' 

καὶ δὲ τόδ᾽ εἰπέμεναι πυκινὺν ἔπος. αἶ κ’ ἐθέλωσιν δτ 
παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος. εὖρ ὅ κε νεκροὺς 

κήομεν' ὕστερον αὖτε µαχήσόμεθ’. εἰς ὅ κε δαίµων 
ἄμμε διακρίνῃ., δώῃ ὃ᾽ ἑτέροισί γε νίκην." 

ὡς ἔφαθ', οἳ δ᾽ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο. 
[δόρπον ἔπειθ' εἵλοντο κατὰ στρατὺν ἐν τελέεσσιν.] 

Ῥο[ίοπιάθη παπ{5, 5ο Ἠθι[ς 65 ἆοο] 
4εα Αε]λᾶετη σατ ζα τνίε] Ζαπιπζεη, 
πιθηπ Ῥατὶς απ 4ἄεπιςε]ρεπ ΈΤασε, 
πο ἆειτ {Εεϊετ]σεΠμείε Ὑετίαασς ἄθει 
ᾱἱο Απβμοίεταηπσ ἀετ Ἠε]επα τοπ 
ἄεπ ΤΈτοσθγη τετ]εῦσό πατ, ἄεπ Αἰτί- 
4εηπ ἀῑο Ζπτήοεκσαῦε ἆετ Βεμᾶϊσο 
ομπο Ἠε]επα απζαυϊεῦεη πασῦ. 

964, πάντα η πποπάτᾶοκ]σο]εν 
Βίε]]απσ πας] ἄεπι Πε]αἰΙνεαία: 11π8- 
Ρεβαπιζ. -- ἐθέλω Ῥϊπ Ῥετοαῖς. -- 
οἴκοθεν ᾱ. 1. απ5 πιθίηθπι Υεγπιὂσθη, 
πο ἐξ οὔκου ϱ 466. --- ἆλλ᾽ ἐπι- 
Φεἴναι, πο χ 61, να. Ὁ σὔ8. 

366 -- Χ 555 --- γ 409. «αρδα- 
νίδης: σα Τ 908. --- Θεόφιν µήστωρ 
ὠτάλαντος -- γ 110. 409. 818. 
Ῥ αππ. [Απμαπσ.] 

361 -- 356 ἐὺ «φρογέων ἆᾱ. Ἱ. 
πιοΒΙ ταίεπἆ. 

968 --- 548. [Απ]μαπσ.] 
9το. Ἐτεῦεε Ηοπιβς] -- Σ 998. 

-- ὧς τὸ πάρος περ πῖ6 ΥΟΙΠΘΙΥ 
6Ῥεη, πο απο] βοπβὔ. 
91 -- Σ 999. µνήσασθε 5αῖὰ 

Ῥεάαοελί απ{Έ. -- ἐγρήγορθε ΊΤπι- 
Ῥεταί. Ῥοχέ. ααἴ, ν. ἐγείρω οἴιπθ 
Ῥιπάθνοκα] πης ἄειτ Ἐπάππσ 9ε 

980 

αἴαζῦ τε, ψε]ομπε ααῖ Ύεγπῖκοπαπσ 
πας ἀετ πιεάῖα]εη Επάπτπς στ Ῥ6- 
χαπεηπ καολαιηί: τσι. Κ 6τ ἆεπ 
πιθβΙα]θη [πῖ, ἐγρηγόρθαι: Ὦ]αἱιῦ 
νγαςἩ, ας Ῥοτέ τοπ ἀετ ἆαπειπάεπ 
πας. οσα [γθῖ]οῖι Ἠ]ετ ἀϊθΒε 
Ῥεεοπάθτε Μαμπαηπσ ηδ[ῖσ κα, ϊδί 
πΙοἩ 6 τοοΒί ατβῖοΠ{]1ο]. 

8Τ9. Ἰδαῖος: ζα ΙΤ 948. 
8τ4--- ΙΤ 871. μῦθον Υοχδοη]ας. 
8τδ. καὶ δέ 8Ώετ απο: σα 118. 

-- εἰπέμεναι ΙηβπΙν ἵπ Ἱπιρεταίί- 
γΙβοπεπ Φίππθ ἀπ]ζίει Ῥ6ίβδοη: ΖᾳΤ8. 

96. παύσασθαι Ιπᾷ. Αοτ, αΏ]αβ5εν 
τοπι Καπιρίο, ἄεπ Καππρε εἰπβίε]]6ι, 
Ἠϊετ τοπ εἶπεγ τοτήυρετσεπεπάεῃ 
Ἰ/αβεηγαπο, απάἆθτε ΙΓ 119. --- εἰς 
ὅ κε πῇξ Ἐοπ]. Αογ.: σα 81. 

87Τ. 918 ---291. 999, µαχησόμεθα: 
ρα 29 Ε, 

8Τ9. µάλα σετη, υ1]]115. 
9860 -- 4 πδ0. Σ 8Ιἱ4. Ζποεῖθς 

Ἠεπιϊεβίο]ι --- Σ 998. Ὀετ ντοη ἄθπ 
Α]ίεπ νεχποχίεπο Ύεις 180 6ἶἴηπσο- 
βοποβαεπ, αππι ἀἆεπ γο]]σασ αποῃ ἆθὶ 
ετείεη Αποτάεταπσ 9τ0 σα Κοπ- 
εἰαΏϊθτεηπ; ἆῑο Απσαῦς κατὰ στρα- 
τόν νψιάειβρτιομ6 ἄθπι κατὰ πτόλιν 
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ἠῶθεν δ᾽ Ἰδαῖος ἔβη κοίλας ἐπὶ νῆας. 
τοὺς δ᾽ εὖὗρ᾽ εἰν ἀγορῇ «αναούς, Θεράποντας ᾿άρηος. 
νηὶ πάρα πρυμνῇ ᾽ἄγαμέμνονος' αὐτὰρ ὁ τοῖσιν 
στὰς ἐν µέσσοισιν µετεφώνεεν ἠπύτα κῆρυξ’ 
»,άτρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 980 

ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοὶ 

εἰπέμεν., αἴ κέ περ ὕμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο. 
μῦθον ᾿άλεξάνδροιο, τοῦ εἴνεκα νεῖκος ὄρωρεν' 

ατήματα μέν. ὅσ᾽ ᾽άλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 
ἠγάγετο Τροίηνδ᾽ -- ὡς πρὶν ὤφελλ᾽ ἀπολέσθαι --, 3890 
πάντ᾽ ἐθέλει δόµεναι καὶ ἔτ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι' 
κουριδίην ὃδ᾽ ἄλοχον ἸΜενελάου κυδαλίµοιο 
οὔ φησιν δώσειν' ἦ μὴν Τρῶές γε κέλονται. 

καὶ δὲ τόδ᾽ ἠνώγειν εἰπεῖν ἔπος. αἴ κ᾿ ἐθέλητε 
παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος. εἰς ὅ κε νεκροὺς 

3τ0 ππὰ ἐν τελέεσσιν 18ὲ ηαςἩ ἆοτ 
ΜΙμαα{άον απ πνατδομθΙη]σμ. [Αή- 
Ἠαηρ.] 

Υ, 981---415. 1)ε ἐγοίβο]ιε Ηεγοῖᾷ 
ὑπ ἄετ Τετδαπιπιῖισιᾳ εν «4Αε]ᾶςγ. 
ΑΦάΠΠΕΠΙΜΟΠΕ Απίιροτί αι Εγἰαπιος 
Ῥογεσ]ἠᾶφο. 

881. ἠῶ8θεν, νε ἀἱθ 451 {ο]ρεπ.]θ 
Ζαϊρεεάπιπππης 7αϊσί, ἵπ οδἰπεπί- 
Ἠσ]ιεπι Θίπηθ: ταῖς ἆθεπι Ἐτδοβθίπθη 
4ετ Μοτρεπτῦίε, νοτ Βοππεπα{- 
ραηρ. Ὑρὶ. τ 428 ταῖς 458. 

882. εὖν ἀγορῇ, ἀϊο Ῥεταίεη γγαχ, 
ππη ἀἱ6 1ῃΠ ἆ4ετ βουλῇ 826-- 8344 ρε- 
{α[είεπ Βορεμ]ῆκεο Ὀθείάίρει 7α 
Ί489εη. 

988. νηϊ πάρα πρυμνῇ Αγαμέ- 
µνονος: 4ετ ρεν ὄλπ]]σειε Ύ 6γβαπ]πῃ- 
Ἱαπσερ]αίζ 1εῦ πας] 4 806 ἆθπι ΒΕΠΙΕ 
4ε5 Οάγβεειςβ σοεσεηῆραχς, 1ηπ ἆθτ 
Μήίο ες Ηα]Ὀκτείρες, ἆθπ ἀῑδ 4η 
ἆαβ ]απᾶ ψεζοσεπεη Βομ]βο Ῥ]άεἴου : 
ζα ϐ 3998. -- τοῖσιν ἨἈπρί αὉ νοη 
µετεφώνεεν. 

984. ἠπύτα πχ Ἠ16χ, 
965 --- 8ο. 

386. Απψεῖϊῖες ΗεπιεΙε]α.-- Κ 665. 
987. Ζνεῖίεε ἨεπαΙβίεὮ -- 4 17, 

γετεεοΒ]α({5δ αποἩἈ ὦ 485. --- αἴ κέ 
περ ὮἨϊΒ γένοιτο: αἵπ 1π ῬτίαπιοἙ) 
Απίτας (νρ]. 59) πῖολί ρεσεβεπεχ 
(6εάαπκε: πΕηηΠ απάΕΙΡ δεἴπα 68 

5οῦ 

εις] 1160 ππά ρεοπομπῃ νᾶχα. 
Ῥϊθβετ ἸἨ0Γ]ε]πο Ζαβαΐῦς ΝΙΒΕΠΘΠ 
εἰπέμεν απᾶ ἀεπι ἆαζα ρελῦτίροι 
ΟΙ]εκέ μῦθον 4λ. Ὀοστοαῖίς 51ο] πβο]ι 
ἀθπι Ὑετίτασαρτασ: ϱ8 180 αἱ] οὗ 
4οτ Ηετο]ὶά Βεάεπ]κεη Ίπαρο 4άβ Δπ- 
οτρ]είεπ ἀθ9 Ρατῖβ νοτοιρτίπρεη. 
[Απμαηρ.] 

986 5-- 574. 

599 6 γαι. Χ 11648 
890. ὡς πρὶν ὤφελλ᾽ ἀπολέσθαι 

ὦ τά, οἵπ Ῥρατεπίπεδβδο 
εἱπσαβοποῦαπετ Ἰαϊάεπβεμα{εΙοπθς 
Ἠ/απβεα, ἀετ ἆθπι Εοεϊπάε ρεροπ- 
ἤθρετ απβσθερτοσπθη ἆἱο ἀτῦ(εο ἆθτ 
ἵπ Ττο]α ρεσεπ Ρατῖς Ἠετταοπεπάεῃ 
Ἐτρίσίετιηςσ χεϊρί: νρ]. ΙΓ 40. Ζ 281. 
1’ 455. [Απ]λαπρ.] 

991 -- 9684. 

999 -- Τ 998 -Ἱ- 4 100. 
998, οὔ φησιν --- πεῃαί. --- ἦ µήν 

Γὔτνγαῶν ]α, βἴατκο Ὑετείοπεταηρ 
Ὦ6ι αἀτογβανοεπι αοάαπκεπνοταᾶ]ζ- 
η] Ζηπι Ψοτπεχσοπεπάθη, ταῖῇ ἆεπα 
4επ ἄεσεηπεραίζ πιατκ]ετεπάεηπ γέ, 
νο ΙΤ 450. τ 167, εἶη ραταζακ{]- 
β6Πετ Κοηζοββ]νεαί.. -- Τρώες, 211- 
πηᾶσλας ΕΓ6ΙΠΕἨ ηαχ Απεποι 850. 

894. αἴ κ᾿ ἐθέλητε πὶο ἵπ ἀθι 
οτα{1ο τοοία 915, ο ἆ4απη 996 σαηζ 
4ἱε Ἐοτπι ἆετ ἀϊτεκίει Ἠεάο απ[- 
6ΕΠΟΠΙΠΙΕΠ γ]τά. 



7. ΙΔΙΑΔΟΣ Ἡ. δἱ 

κήομεν ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ’., εἰς ὕ κε δαίµων 
ἄμμε διακρίνῃ., δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην.« 

ὡς ἔφαθ”, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
ὀψὲ δὲ δὴ µετέειπε βοὴν ἀγαθὺς «{4ιομήδης: 
υμήτ᾽ ἄρ τις νῦν κτήµατ᾽ ᾿4λεξάνδροιο δεχέσθω 400 

μήθ᾽ Ἑλένην' γνωτὸν δέ, καὶ ὃς µάλα νήπιός ἐστιν. 
ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ ἐφῆπται. 

ὡς ἔφαθ᾽. οἳ δ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾽άχαιῶν, 
μῦθον ἀγασσάμενοι «{4ιομήδεος ἱπποδάμοιο. 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Ἰδαῖον προσέφη κρείων. άγαμέμνων' 406 

»]δαῖ. ἦ τοι μῦθον ᾽Αχαιῶν αὐτὸς ἀκούεις. 
ὥς τοι ὑποκρίνονται' ἐμοὶ δ᾽ ἐπιανδάνει οὕτως. 
2 λ κ α / 2 ’ Ἅ ἀμφὶ δὲ νεκροῖσιν --- πατακαιέµεν οὔ τι µεγαίρω 

οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων 

998. Ὑσ]. τα 99. 
999, Ὑρ]. τα 94. για Ἠῖθς, «ρτ]ο]6 

Ώποπιεᾶςς Ἀπη]ο] ας επἰςο]ιεϊιἀθπᾶθ 
γοτῦ Ι 696. Ἐ 110. 

400. μήτ᾽ ἄρ -- µήτε, πο Κ2949. 
Φ 2988, Ίπι Ἐϊπσαησ ἀετ Ἐεαα. --- 
τὶς εἴπετ, πι8η, 1ΙΠ 4ἱθ8εΓ Α]]σο- 
πηθιπ]ῃθϊὁ πασπάτσ]κ]επετ αἱς νν1τ. 
-- νῦν ᾱ. 1. απίετ ἄεπ ]είσῖσεη Ὑει- 
Ἰ]ζηΐβεεν, πᾶλοατ Ὀρδεβπιπις ἀπτο] 
ἀας Ὀεστήπάεπάθ γνωτὸν δέ κτὲ. 
401. --- λεξάνδροιο αρ]αν. 9επθ- 
ὑῖν αρηλησίσ νοηπ δεχέσθω: τι 
4 596. 

401. γνωτὸν δέ, πο ω 182. Αἱ5 
οποτε Απηποϊομεπ {Εντ ἆἄαδ ἆθῃπ 
Τποεναι ἀτοπεπᾶε Ὑετάετρεπ σι] 
Ίππι ἄαετ απ Τε ϱο σ]ϊοκ]ολα 
ΚαταρΕ σθσεη ἀῑο Έτους απι Πεαίσθεηι 
Ῥομ]ασμ{ίασςε, απ ἀἆαπι 6Υ 9ε]οεῦ Ὀ6- 
βοπάθγα Απζεϊ] Ἠαζίε (Ίπι ὅ. 6. Βαο]), 
νε ΑΙαε) Ἐτίοις Ηε]κίουν σεσεπᾶῦουν. 
--- καὶ ὃς αποἩ πετ, αποῖ Εᾷχ ἄθῃ, 
ψε]οἸετ. 

402. ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται 
-- ΠΜ τὸ. χ ὃδ. 41. νρι. Ζ 148, 
τε Βομ]ίπσεη ἆθβ ΥοτάετῦΌεηςβ 
αἴπα απρεκηΠρΕῦ ᾱ. 1. βἶθ αἰπᾶ 
6οποη τοπι ὙετάετΌεα απιβίχ]οΚκ{. 

40585 -- Ι 50. ἐπίαχον -- ἴαχον 
μῦθον ἐπαινήσαντες Β 888. 585. --- 
υἷες ᾽Αχαιῶν: ἀἴεβο Ὀπικομτείῦαπα 
επ{ηΏ]ς ἀἱθβεε]θο Απβζοϊζημαηις Εν 
4ἱθ Ναΐοῃ, πο ας Ῥαΐτοπγπαίκοι 
{ᾷχ ἀλς Ππάϊνίάααπη. 

404 -- Ι 51. π11. Ἐτείθε Ἠσαπιί- 
ΒΙοἩ -- 6 29. Ι 48Ι. 694. 

406. 401. μῦθον ἆῑε Ὑ1]]εης- 
ΠΙΘΙΠΠΏΡ, απβσθερτοςῃπθη ἀπτο] 
Ὦιοπιεᾶθβ ππά γοη ἆθειπ Αομᾶθιη 
ἀατοῖα ΊἨτεπ Ῥοια]]αταξ αἱ ἀῑε 
1 μτίᾳο Ἀποτ]καπηῦ, --- ετ]Ἀαίετί ἀαπτο] 
ὥς τοι ὑποκρίνονται ἆ. Ἱ. πῖθ 5ἷθ 
ἀῑτ Βθβο]λεῖὰ σεῦεπ: τσ]. β 111. 
[Απμαπρ. Ἴ 

408. ἀμφί, εοη5ί Ῥαι Ψετοίς 56π- 
διά αππὰ ἀῑσεπαϊ -ᾱ- Ίπ Ῥείτοαξ, 
παχ Ἠ16ν βε]ρεάπάϊσ, πιῖς νεκροῖσιν, 
π88 αΌετ ἀῑςἘ Πεῖιο]π απ Ὀδῦγ1{{6. 
γετββοβ]α{ς --- β 256. 8 2906. [Απ- 
παπσ. 
40). 410. οὐ γάρ τις φειδῶὼ νε- 

πύων --- γίγνεται ἆθππ ϱ58 ΓΙπαοαῦ 
κεϊπετ]αῖ (8οποποπᾷςεϱ) Απί- 
ΒΡΩΤΘΠ ἴοῦει Πεῖομεη βἰαζί, 
της ἆθπι Τηβπῖδιν ἆθτ Βοσίομαπς 
πυρὸς μειλισσέμεν ὤκα, ἆθτ αἰβίςοῖι 
τη] άεια περαΊνεπ φειδὼ. γίγνεται 
ἀπτοἩ μὴ οὐ γετραπάεη βείη πῶχάθ: 
βἴεθ πιό Εθαετ σα οτίτθεπεῃ. 
ΒΙΠἩΠ: ππαπ Ῥῃεσί Ία Τοίο π]ομῦ 
εἴπα ατβδ οποπαπςσ ἆθπι Έσθπεγ 
νοτζαεηζηα]ίθη, φοπάθτη 156 ἀατααε 
ῬεάαοΠῦ, ἴππεπ 5ο 58οΗπθ]] αἱ8 ταῦσ- 
ΠοἈ. ἆθπ ἸήοὈοκϊθπεξ ἄοτ Ύει- 
Ῥτεπηιπς σα ειπεῖβεῃ. --- ΏΙο Ὅπι- 
βομτεῖραπρ φειδῶ γίγνεται (νρ]. Θ 
181. ϱ 451. ν 280. Χ 948 6) ἀῑεηο 
Ζ4π1 ΕτβαίΣ Εᾶτ ας Ῥαθεῖν αν Ὑοαυ- 
Ῥαπις; Ζατ Ἐτκ]άταπσ ἆες Βερτίβοβ 
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γίγνετ᾽. ἐπεί κε Θάνωσι., πυρὺς μειλισσέµεν ὦκα. 

τ. ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 

ὕρχια δὲ Ζεὺς ἴστω. ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης.« 

ὡς εἰπὼν τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν. 
ἄψορρον ὃ᾽ Ἰδαῖος ἔβη προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 
οἳ δ᾽ ἕατ εἰν ἀγορῇῃ Τρῶες καὶ «{αρδανίωνες 
πάντες ὁμηγερέες ποτιδέγµενοι. ὁππότ᾽ ἄρ ἔλθοι 

”. 2 

Ιδαῖος' ὁ δ᾽ 

᾽Αργεῖοι ὃδ) ἑτέρωθεν ἐυσσέλμων ἀπὺ νηῶν 

415 

ἄρ) ἦλθε καὶ ἀγγελίην ἀπέειπεν 
στὰς ἐν µέσσοισιν. τοὶ δ᾽ ὡπλίζοντο μάλ᾽ ὦκα. 
ἀμφύτερον. νέκυάς τ᾽ ἀγέμεν. ἕτεροι δὲ μεθ) ὕλην. 

450 ὠτρύνοντο νέκυς τ) ἀγέμεν. ἕτεροι δὲ μεθ’ ὕλην. 
ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας. 

ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου Ξδκεανοῖο 

νοη φειδώ απβ Βοποπαπρ απ{- 
ΒΡ8ΤΕΠ, η]ολί Ἠϊπσεῦαεη γγο]- 
1οπ, νε ( 256, τρ]. "πυρὶ διδόναι 
δαπτέµεν ὉἩ 188. ω 6ὔ πῄς Τι. 
1 950 Ε. απᾶᾷ απἀετεχβθῖΙίβ Τ' 928 Ε. 
---νεχύων κατατεθνηώτων -- Κ 9848. 
887 απὰ ἵπ ἀοτ 04. --- Ζαπι ΙπβπΙν 
πας] φειδὼ γίγνεται νσ].ρ 451.υ 
9058, χ 259. --- ἐπεί κε θάνωσι, 
καίηπο πιϊ[ρίσο ἸΜπεάετ]ιο]απς 468 
ἀθεπ Ζαείαπᾶ Ὀοβομτθϊρεπάεπ Ρατῖι- 
αἱρίαπι πατατεθνηώτων, 8ΟΠάΘΓΠ 
ΤΕΠΙΡΟΙΗΙΕ Απηραῦο Ίπ 6ηποτ Ύεγ- 
Ῥίπάαπς της άρπα {οἰπεπάθῃ ὦχα: 
νρι. Λ θε πυρὸς μειλισσέμεν 
ηΒβοἩ Απα]οσῖθ ΥοἨ πυρὸς Ίελαχεῖν. 

411. γα]. Κ 999. ὅρκια δέ ἀοτ 
απ{ ἀἷο Βοεἰαίιπς 46ν Τοΐεῃ Ῥε- 
7ἤσ]επο Ὑετίτας, ἆἀεπ ες ἆπτο] 
βεἶπε Ζααπππιαηςσ Ζα ἆθπι Απίταρο 
4ει Ἴτοει 408 το!σορβεπ Ἰαῦ. --- 
Ζεὺς ἴστω Ζ6τβ βεῖ Ζεασο. -- 
Ῥείτεπιάεπάεςγ Ἰαῖρο 166 νοηπ ἆετ 
Ώαπετ ἀες Γαβεπεμ]βίαπάες σαχ 
πΙομέ ἀῑο Ἠεᾶς. 

419. τὸ σκῆπτρον ἀνέσχεθε: Ἠ16] 48 
βα1ηπ Βοθρίεχ 6ΠΙΡΟΥ, πᾶητεπά 
4εχ Ιείσίεπ Ἠγοτία: νρΙ. Κ 851. 928, 
ἈποἩἨ 4 994. -- πᾶσι Θεοῖσιν, 8ἱ8 
ἀετεπ Περτᾶεεπίαπό Ζπᾶςλεί Ζει 
Ρρεπαπηῦ ταν 411. 

Υ.414- 441. Βεείαίίιρ εν Τοίει. 
{αμετῦαι ἄεγ Αὐιᾶς. 

414. «αρδανίωνες πα Ἠϊεντ απά 
ϐΘ 154, οἶπε ραΐτοπγτηῖκεπο Βι]άππα, 
4ἱε ἆεπ ατε Ύ 2916 εἶοἈ Βπάεπάεπ 

Ώατάαπος αἱ ΑμπἩθιτοεηπ ἆθτ Ώαι- 
ἆαποχ νοταιββεῖζῦ. [Απβαησ.] 

415. ἘτείθΒ Ηεπη]αί]ομ --- -- Β 18ο. 
ποτιδέγµενοι πη]6 ἕατο: α Β 19Τ. 
-- ὁππότε πι Ορίαν Αογ., πθ 
υ 986. Β το. Ι 191. Σ 624, Ἠϊοχ 
της ἄρα: ἨὙ ΒΏΠ ἀ4θπη, πο πο] 
ἆ4εν Βιπαίοπ Ζα θτπατίθη υγΕ). 

416. ἄρα ἀἆθππ, ἆθγ νοτπεν απ- - 
ροἀθιίθίοπ Εναχύαηρ επβρτοσ]λιοπά, 
[Απηαηρ.]. 

411. στὰς ἐν µέσσοισιν, ψὶθ 984, 
[Απήπηρ.] 

418. ἁἀμφύότερον αἀνοινοία]: πι 
Ῥοεϊάσπ ΒαζϊεπαπσεἨ, Ντ. ΡΙ. στ, 

νο 

10, 4, Ὀοτοθῦ ἀο ζο]βοπάο 116: 
ἄοταπς Ζαβαπιππεη{αβ8θοπά νο; βοπ8ῦ 
{ο]ρί τέ--- καί, Ψὶθ ο Τ8. 4 69, οἆςτ 
τέ---τέ νο 1Τ9, Ἠϊετ αῦ αἶσ]ι ἆαβ 
2νεἶτο αοεά ἆοτ ταῖς τέ Ῥθβοππθηεῃ. 
σµεάεταπσ οπίζορεπ, Ἰπάςεπι απ 
Ῥέε]]ο ἆθ5 εαοπ]1οεπον ΥοτμᾶἉ]αιίββθβ 
1ηΠ ἕτεροι δέ ἆετ οσεπβαίζ ἆαι 
Ῥοαγβοπεπ Ἠετνοτίτϊθο: τρ]. Ε. 909, 
-- 2ττ, ῷ 480, τα 488. --- µετά, 
ἀεπι ἄγειν επίβρτεσπεπά: ππι σα 
Ἠο]οαῃ. 

419 -- 4 916 (Ν 8386) -- 8 600, 
420. ὠτρύνοντο βθῦσίθη βΙ6Ἠ 1π 

γῆημτ]ίσο Βεψπεθριπς, ᾱ. Ἱ. 
εΙ]ίεη αἶσ] πς [η ἀθεθ Ζποσκα, 
πίο ϐ 269. κ 436. ϱ 1889. 

451. 423 Ξ--τ48δ. 454. νέον 6ΏθήΠ. 
προσέβαΛλεν τας Ἠίη, πᾶπι]Ιο] 
ἀκτῖσι, νο πς (98β8οποββεῃ. --- 
ὠκαλαρρείτης παχ απ ἀἱεβεῃ Ῥεϊάρθη 

ῶ6- - 
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οὐρανὸν εἰδανιών' οἳ δ᾽ ἤντεον ἀλλήλοισιν. 
ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕκαστον' 

ἀλλ᾽ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα. 405 

δάκρυα δερμὰ χέοντες ἀμαξόων ἐπάειραν. 
οὐδ' εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας οἳ δὲ σιωπῇ 
νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ. 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ἴλιον ἐρήν. 
ὡς δ) αὔτως ἑτέρωθεν ἐυκνήμιδες ᾽άχαιοὶ 450 

νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ. 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
ο 2 ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ ἀμφιλύκη νύξ. 

τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἤγρετο Λαὺς ᾽χαιῶν. 

Βίεμεη. --- Ἐτεί Πεσ {[οἱσί ἆετ 
Βοππεπβιίσαησ ἆἀ6ε5 ασε, ἄθββεῃ 
Μοτρεηχδοίε 981 ᾖὈῬεσθιομπεῦ πατ. 
[Απμαπρ.] 

499. εἰσάνειμι πχ Ἠϊογ. --- οἳ δέ, 
Ἔχοει παπά Αρπᾶετ, ἆοο]λ πα ἆῑθ, 
πγε]ομο ἀῑε Τούεπ ααξ ἀεπι Βοβ]ασΠί- 
{ο]άς αα{]αβεπ; νοη ἆθπεη, πε]ο]ε 
4ι5 Ἠοίσ Ἰο]ίθοα, 156 πιο υγείας 
41ε Ἠεάθ. Αποῦ 424--456 οἳ]ῦ νον 
Ῥεϊάεν Ῥατίεῖει, 

434, χαλεπῶς ἤν 68 παι ΠΙΥ 
παιῦ ΜῆΤε πιῦσ]1οἩ. χαλεπῶς 
παν Ἠϊεχ ππᾶ Ύ 186. --- διαγνῶναι 
ἄνδρα ἕκαστον, πᾶπι]οὴ οὮ 6 6η 
Ἔχοες οἆει Αοπᾶςεν παν. 

456. ἀλλά: ει Ἡαπρίσεάαπ]κο ἆθβ 
(6ερεηβαΐσες Ἰεσῦ ἵπ νίζοντες, 15ί 
8ὖεχ π]οπῦ νο]]εᾶπαίσ επύνο]κε]{: 
σεχ ἀπτον ας ΑΏπαβοπεη πιαο]- 
ἵεη είθ ἀῑε Ὀπίεγεομεϊάυης πιῦσ]1ο]. 
-- Ψίζοντες Ῥατιο. Ῥτᾶς., π]ολπή 
Ἀοτ., τοη ἆετ νψιαάθτ]πο]ίεη Ἠαπά- 
Ίαπς, νγἈτεπᾶ ἄεχ Αογ. ἐπάειραν 
εἴπ[αςα αὈβολμ]ιείδεπᾶ ας Ἐα]ύαπι 

. ΔησιεΏί, --- ἄπο βρότον αἱματόεντα 
πῖο Ἡ Τ. Σ 945. Ὁ 41. 

406. Ἠπείες ἨΗοπικοὴ -- Π 8. 
ἀμαξάων ν]εττὰἁτίρο Τιαβίγγᾶσθη, 
τοι. ι 241 {. 

4.π. ὨἨΝἀλτεπᾶ ἀῑο γοιπεγσεμθη- 
/ἆεπ Ύ6χβε πας τοπ ΎΈτοργυ παπά 
Ἀσμάετη νειβίαπάθεη πγενάρη Κοηπ- 
ἴθπ, 15 Ἠ]ετ ομπα ᾿νεγπηζε]πᾶς 
Απάειίαηπς παν τοη ἆεπ 6ΙΒἴΕΥ6Π 
ἀϊο Ἠράς. κλαίειν πε]ζεχ σα υοθὶ- 

'πεη, Τη. ἄθχ αοἲῖο Ιπίθοία ΖαΥ Ὦθ- 
πεϊεμηππσ ἆθι Ἐοτίάαποτ. Ρτίαπιος 

Γ] Ἁπιοίς, Ἠοπιετς 1148. Ι. 9. 

166 νγοβ] απ ἀθγ ΒίΔξίο ἄει πυρκαιή 
σεάασοπῦ απᾶ ετςδῦ, αἱς 5ἷο πας ἆθῃ 
Ἰμεῖοπεπ Ἠϊετ ΑΠΟΠΙΙΕΠ, αἴεπενε 
ετ ἆετ Ἐοτίκείσαπςσ ἀες ἸΓαείπεηβ. 
[Αημανρ.] 

428. ἐπενήνεον, ἀπτεἩπ Ἠθάαρ]ϊ- 
ΚΑΐΙΟΠ ἃαπς νέω σευ]]άείο Ἱηἐεπαίτ- 
{ογπα, παν Ἠ]θγ απά 491. 

459. ἐν Ζα πρήσαντες: νο]. 9 185. 
450. ὥς δ᾽ αὔτως 5ο αιπξ ἀ1ϊ6- 

ϱο10αο ὙΓαΐςα, οαΏθπβο. 
455. Ζψεῖίεν Ἠεπιϊεβε] -- ω 50. 
45δ. οὔτ᾽ ἄρ πω -- ἔτι δέ: εἰαθε 

ἆει οα]οιοππαβ[είσεα Ώατοβ/{άμταπσ 
46γ πι οὔτ᾽ ἄρ Ὀδσοππαπεπ 1ίθ- 
ἀεταπσ Ἠαῦ ἄεχ ἄερεηεαῖᾳ τα οὕπω 
πηοςἩ π]οἙπῦ 1η ἔτι δέ ας Ὀρει- 
σοπ]Ιοµῦ εγπα]ίθη, 5ο ἆαίς ἃας Ζπεῖία 
α]ιεά οὔτ᾽ ἔτι ὀρφναία νύξ ἴλει- 
ερταησθη 15ΐ, ἄεπι ἆαππ ετδε Ἠᾶ5θ 
{οΊσεη νο]]εη: ἆλλ᾽ ἔτι ἀμφιλύπη 
νύξ: τα 418, νο]. 868. --- ὄμφι- 
Ίύκη (Ν. Λυκ-, ψῖθ ἵη Λυκάβας, 
Ίποετϱ) Σππ1ε]]οΏίϊσ πῇς νύξ -- 
Μοτρεπάᾶπππιεγαπς; εισᾶηπο ἦν. --- 
ΜΙ6 ἀεπι αππεπ γγτὰ ἀει Βεσίππ 
4ε5 πεπεη Ταπσες αἰηπσε]αείίεῦ. Έππα 
4εᾳπ Αὐβοβ]αί[; ἆεβ νοτπεισεπεπάςηι 
Ταρες Ῥεπεϊομπεπάθο Ἐογπιθ] {6μ]{ 
Ἠ16Υ, π]θ 6 Τ8ύ--Ἴ88, Ὦ 911 τσ]. 
2356. ὦω θὔ--Τ5, πο ἆετ Βοποϊίοι- 
Ἠαπ{επ ἀῑε ΝαςΠό Ἠϊπάαχο] Ῥχοπη{. 
[Απμαπς.] 

484. Ὑρβι. 4 π89. ἤγρετο τοπ 
ἀγείρω. --- κριτός σαπᾶομδο νο] 
παν Ζαπι ὄψεοκ ἆθεπ ἀταρλῆᾶρο] πα 
ογι]οπίεπ, ορποπ] 66 πας ἆσθγ 
{ο]σοπᾶεπ Πατείε]]απσ βο εο]είῖπέ, 

ὃ 
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τύμβον ὃ) ἀμφ) αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες 

ΙΔΙΑΔΟΣ Ἡ. 

490 

ἄκριτον ἐκ πεδίου, ποτὶ δ᾽ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν 
πύργους 9) ὑψηλούς. εἶλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν. 
2 2 2 ο / /’ α ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖὐ ἀραρυίας, 

ὄφρα δι αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη' 
ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν 440 

εὐρεῖαν μεγάλην. ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν. 
ὡς οὗ μὲν πονέοντο κάρη κοµόωντες ᾽ἄχαιοί" 

οὗ δὲ δεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ 
Θηεῦντο μέγα ἔργον ᾽χαιῶν χαλκοχιτώνων. 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 4456 

.Ζεῦ πάτερ. ἦ δά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν, 
[ἡ 2 .] / / ᾽ . / ὕς τις ἔτ ἀθανάτοισι νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει; 

2 / [κά λ 5 / ) 
οὐχ ὁράας. ὅτι δὴ αὖτε κάρη κομόωντες ᾽χαιοὶ 

τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 
ἤλασαν. οὐδὲ Θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας; 400 

τοῦ ὃδ᾽ ἡἦ τοι κλέος ἔσται, ὕσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς' 
τοῦ ὃδ᾽ ἐπιλήσονται. τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος ᾽ἀπόλλων 

αἱς οὗ ἀἴαςο απβοτ]θεοπο Μαπηβομα{ 
απο} α]]εῖπ ἀῑοδ σαηζεἩ Ῥε[εεΙραηρς- 
ἸπΙεη απ[σοϊλτί Ἠαῦο. [Απμαηρ.] 

450---440 --- 956--. 541 της ἆει 
ποϊψεπάΙρεην Υετπάετιηρεη. 

4958. ἐν ὃ᾽ αὐτοῖσι Ῥεχορεν ααἲ 
πύργους, ἀθρερεηπ 440 ἐπ) αὐτῷ 
(841 ἐγγύθι- ἆ ατα) απ[τεῖχος 496. 

441. ἐν δέ, Αάν. ἨϊποῖἨ, 16χ 
τοπι ΊΠΠΘΙΠ Ἠαππάο ἆἀε8β ἄταβεπε, 
τσ]. Μ ὄὅδ. 

Δ45 -- Ε 84 -- 8 99. 
Ὑ, 449---464. οεπιε πι ΟΙ 

2ιοΐἱφολ]ιενι Ῥοβείάοπ ιώιά Ζεις Ί1οε(ενι 
ἄεε ἨἩαιετῦαιμεδ. 

445. Ὑρ]. 4 1. ΜΗ 4ο {ο]ᾳεπάετ 
Ὀσοπο τρ]. ν 126 Η. [ΑΔδημαπρ.] 

446 -- Ἐ Τ65 -- τ 10Ί. 2εῦ 
πάτερ: Τα 4 508. -- ᾖ δα: ἆῑθ 
Έχασο επ{μᾶ]6 αἶπο Εο]ροταηΡ ατ3β 
ἀθπῃ, πας 6Υ ΤΟΥ β6ἶπεη Άπισεη τοτ- 
6ε]εη 51εἩ{. --- ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν 
2ᾳ βροτῶν, ναδ]. βροτοὶ ἐπιχθόνιοι. 
[Απμαης.] 

44π. ἀθανάτοισι εἴαί ἡμῖν, οἳ- 
Ιθκὲῖν πι ερεηβαίσο 7α βροτῶν 
444. -- ἐνίψει πιιτεί]εηπ π]τά, 
Ίπ (ερεῦ οἆει ἀἆπτοα Βείπασιης, 

ππη 38 Ζείομεν ἴητει ΖαβΙπιπιπης 
β16] Ζπ ΥΕΙΡΕΥΙΕΒΘΤΗ. 

448. οὐχ ὁράας ὅτι νβ]. ϱ 64ὔ,. 
Ο 666. ὦ 108. Κ 160. --- δὴ αὖτε 
πηῖς Βγπ]σθβίθ: ΠαΠπηΘΗΧ π]εάοτ, 
πηῖξ Βοζαρ απ[ Ἀμπ]Ιο]θ ΥΘΓΠΙΘΑΒΘΠΘ 
Ἠαπά]απροαην {γῆ]εχοχ Ζ61ΐ: 7α 4905, 

449, τεῖχος ἐτειχίσσαντο (πχ Ἠ1ετ) 
εἰγπιο]ορίδολοα Έριχ, --- νεῶν ὕπερ 
Ζππι βολμαίζθα ἆοτ Βο]μι[ίο, ναβ 
388 εἶλαρ νηών. -- ἀμφὶ (αἀνοτηυ]α]) 
δὲ τώφρον, Ψῖο Μ 0. 

450 --- Μ 6. οὖδέ κτὲ. Ῥαϊαζα]ς- 
πποπετ ἀεσεπεαΐα τα Ῥδίάεη Υγοτ]ιθί- 
σεπεπάει ἀΠεάετη, πχ: οὔποα στ. 
Ζαπι θάαπ]καου ὉΦ 862 Π, 

451. τοῦ Ὠθ21εμί βἶοὰ απΓ τεῖχος 
449. --- ὅσον τε αὐ]λᾶηρῖρ νου ἆετ 
Ῥτάροβίθίοη 1π ἐπικίδναται, "δρθι 
ΕΙΠΘΠ π]θ ϱΤΟ[ΒΕΠ Ἡααπα Ἠϊηπ, 
βο ναῖξ: νρ].ν 114. ΙΓ19. ἐπικίδνα- 
ται ἠώς: νρ]. 61. Ψ 921. [Απλαπρ.] 

402. ἐπιλήσονται, αἸ]σετηείπερ β1ῇ0- 
1εΚκέ: πια. --- ἐγὼ καὶ Φοῖβος π.: 
νρ]. ὦ 441- --4ὔπ, νοηᾶο]ι 3ρετ πὉτ 
Ῥοβδιάοη ἆῑε Μαπεντ ἀεπ Έτοετῃ. 
εγρααίθ, Αρο]]ο ἀαρεσθπ ἀῑθ Ἠϊπάες 
4ε5 Ἱαοπιεάοη απι Ίομη πυοϊἀεῖο. 
[Απμαπς.] 
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ἤρω «4αομέδοντι πολίσσαµεν ἀθλήσαντε.' 

τὸν δὲ μεγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
»ῶ πόποι. ἐννοσίγαι εὐρυσθενές., οἷον ἔειπες. 

ἄλλος κέν τις τοῦτο 8εῶν δείσειε νόημα. 

ὃς σέο πολλὺν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε᾽ 

σὸν ὃ᾽ ἦ τοι κλέος ἔσται, ὅσον τ) ἐπικίδναται ἠώς. 
ἄγρει µάν, ὅτ ἂν αὖτε κάρη κοµόωντες ᾽άχαιοὶ 
οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 460 

τεῖχος ἀναρρήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν καταχεῦαι, 

αὖτις ὃ᾽ ἠιόνα μεγάλην ψαμάθοισι καλύψαι, 
ὥς κέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται ᾿4χαιῶν.ά 

ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον' 

δύσετο ὃδ) ἠέλιος. τετέλεστο δὲ ἔργον ᾽άχαιῶν. 40 
βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο. 

-ν ο. / / 5 μ4 νῆες ὃ ἐκ 4{ήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι 

458. ἤρῳω απςδ ἤρωι, γο 9 485. --- 
πολίζω, παχ Ἠϊετ παπά 917, Πεν 
Όααπε Ζατ Βε{εεείῆραησ ἆἀ6χ 
Β{αάἀῦ. --- ἀθλήσαντε, παχ Ἠ]ει παπά 
0980, Ῥατίῖςο.Αο;.: ἀατ Μπα] απς 
πηζοτσιεπεπά, απίαν ΜάἨρβα], 
Ἱπάρπι 5ἱθ αἱς ῆτες {κ 6ἴΠπΕΠ Ὦθ- 
επητηίθη Τιοµπ ἀῑδ Ατροιῦ ἄθετ- 
πΈΏπιεη, το]. ᾧῷ 444. [Απμαπσ.] 

454 -- 4 80 τ. ὄ[ςτ. 
4ῦὅὅ --ν 140. 6 201. 
456. κὲ δείσειε Ῥοϊεπίία]ετ ΟΡία8- 

αν, πιξ ἆθπα Αοο. ἀες ΠπΠα]{β νόημα: 
Κδπτπίο Εἤτοπίεπαά ἀ4επ αεάαῃ- 
Έεπ Γ4586ηΠ. 

40Τ. χεϊράς τε μένος τε: 7α 2 ὔ09. 
458. Νασπάτοκ]οβο Απστοτῦ αέ 

4501. 
459. ἄγρει µάν: τα Ε Τθῦ. -- 

αὖτε Ἠϊιηπ]ιθάσθταπι, π]οΠί τηῖς 
ἀθπα Βεσν]β 4ετ Ἰ/ιεάειπο]απσ, 8οη- 
ἄθτα ἴπι ἄεσεπεαίζ πα ἆετ ]είζίσεη 
ΒηπαίΊοἩ: νσ]. ὃ 444. Η 95956. Τ155. 

460 -- Ο 499. Ὑρ]. Β 140. 
461. ἀναρρήξας: να]. Μ 28. --- τὸ 

μὲν πῖπιπαῦ τεῖχος πουλππα]ς απῖ, 
ππι 65 στα ἀετι {ο]σεπάεπ ἵηπ ἄεσεῃ- 
βαϊσ τα εὐε]]οι: τνρι. α 116. 151. 
ντ. Ρι. 60,9, 1 υαπὰ 8. --- παταχεῦαι 
ἨϊπαὈβδοἩμπαπιπιθη ἆπτο]μ 46 (.6- 
πια] ἂες Ὕμαββετε, νο]. ἀῑο Απε- 
Γμταπσ Λ απ Β., Ὠεβοπάοτς 26 
ππά 28. 

465 --- Μ 81. αὖτις πὶεᾶςτ, πιῖῦ 
Βεσασ απξ 4επ ᾖγᾶπετεπ Ζαβίαπα. --- 
Φαμάθοισι καλύψαι απ Βί6]Ιε ἆατ 
Βααπικίάπαπιο παπά Βήοῖπε, πε]ο]θ 
4ἱε ἄταπά]ασο ἆετ Μαπετ Ῥιάείεῃ, 
ναι. Μ 98---51. 

468. τοί εἰπίδοπετ Παν: ἀεΐηεπι 
Ἡαπδομο σοπιᾶ{ς5, -- ἀμαλδύνηται 
ηαχ Ἠ]ετ παπά ΛΜ 18. 82. 

464 -- Ε 214 απὰ βοπεῦ. 
γ. 4θὔ---489. Αδεπάπια]]εεέ ἄει 

Αο]ᾶεν. Φογεεκοπᾶο Ζεἰο]εν. 
465. Ὑσ]. β 988. τετέλεστο Ἐ]αε- 

απαπαβρεχξ. πο ε 262. Τ' 245. ὨαίΒ 
6ἵη 8ο απιζαπστείοπερ γεν], πεηη 
ΑποἩ ἸΚεῖπο Μαπετ, ἄοοὶἈ εἶη παῖξ 
Φίρίπεηπ {[αππζάασπιεπ{ῖθιδεντ Ετάνα]] 
{ᾶτ 1900 Μοϊβ]βο ταῖς Τὔτππεπ απᾶ 
Έπογεηπ ππᾶ οἴπαπι ᾖθίεῃ ἄταβεη, 
Ζα ἄθβεοι Ζεταίῦταπρ ἀἱε «ἀδίίετ 
Μ 99 9 Τασο σερταπεπεη, 1π 6ἴπεπ 
Έαρο οεττιοπθεῦ στά, ετγορί σο- 
τεομζες Βοα[γοπιάεη. 

466. Ὑρ]. Β 999. βουφόνεον παν 
Ἠ16γ. 

467. 4ήμνοιο, πο 86ποπ Ετῆῃ ἀῑα 
Μίπγεν εἶπο Κο]οπῖε απσε]οσί Ἰαῖ- 
ἴεη. ία βοβῖβο Ὑατεη 39ο στ]θ- 
ομῖδομα, πΙσας Ῥατρατίιβοπαε: σα ΕΒ 
Τ95. Αα {οτυνᾶμτοπᾶεη Ὑετκε]ν 
46ες Αολᾶςν τα]6 θπαπος ἀθαζεῦ αποῖι 
Φ 404. Ὁ τ4θ { -- παρέστασαν -- 
αζεγαπί. -- ὄγουσαι: Ζαπι ΤταπεροτΏ 

9 Ἑ 
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πολλαί. τὰς προέηκεν Ἰησονίδης Εύνηος, 
τόν ῥ) ἔτεχ Ὑψιπύλη ὑπ Ἰήσονι ποιμένι λαῶν. 
χωρὶς ὃ’ ᾽άτρεΐδῃς ᾽ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάω 4Τ0 

δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν µέθυ. χίλια µέτρα. 
ἔνθεν ἄρ᾽ οὐνίζοντο κάρη κοµόωντες ᾽4χαιοί, 

ἄλλοι μὲν χαλκῶ., ἄλλοι δ) αἴθωνι σιδήρῳω. 
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῖσι βόεσσιν. 
ἄλλοι ὃδ᾽ ἀνδραπόδεσσι: τίθεντο δὲ δαῖτα Θάλειαν. 4τῦ 

παννύχιοι μὲν ἔπειτα κάρη κοµόωντες ᾽χαιοὶ 
δαίνυντο., Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ' ἐπίκουροι" 
παννύχιος δέ σφιν κακὰ µήδετο µητίετα Ζεὺς 

σµερδαλέα ατυπέων. τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἤρειν. 
οἶνον ὃδ) ἐκ δεπάων χαμάδις χέον., οὐδέ τις ἔτλη 480 
πρὶν πιέειν. πρὶν Λεῖψαι ὑπερμενέι Κρονίωνι. 

κοιμήσαντ᾽ ἄρ) ἔπειτα καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

ἆοβ /οῖης βολείπαπ [,οἀσγβομ]άτπσ]ιο 
ηιχ Ῥ6ι Κ]αίποτοηπ ΟπαπΙ(Ἀίοι Εῆν 
ἀεπ Βαάατε ααξ Ἠαΐδεπ οἆςι Ίλαπ- 
ἀεταπσοη απσογεπἀοί σα βαἵηπ, νο 
ΤΙ 241. ε 2656. ἕ Τδ. ι 196, θοπεῦ 
{πῦποιπο άθ{ά[εο, νο β 990. νι 204. 
[Αημαηυς.] 

409, Ὑψιπύλη, Τουμίοι ἀεβ Κῦ- 
π]σθ Τηουβ (σρ]. Ξ 990). -- ὑπό: 
τα ΒΤ14. --- Ἠήσσνε, αα{ ἆετ Απρσο- 
παπαοπ{αμτή. 

4τ1. δῶχεν ἀγέμεν Ἱαίῖο πι]ζ- 
ρεσαῦσθη. -- μέτρο οαἵη ἨΒΗΓ- 
εοἸαϊπ]ϊε] ἆθτα Ρ]ὔπ{κΙβομθη Βαίοπ 
πηποἩρου]]άείερ Ναί, νοπ εἴπα 12 
1ήτετη. [Αημαπς.] 

4τ2. ἔνθεν Ὀθρ1εἩέ βἶο] απί νηες 
40Τ. οὐνίζοντο αοπι]ἀεγπάθς ᾖ1πι- 
Ῥοτ{ε]κζ. 

4τ5. αἴθωνι σιδήρῳ Ῥ]]π]κεπά, 
ππὶθ α 184, 4 485. Υ 8τ9, νοὶ] ο6- 
ατΏοϊθαοῖ, --- Όας Ἠϊοτ πι Ταπεςῃ- 
Ἠαπάε] νογπετζείε Εἴδεπ απᾶ ΜαρίεΓ 
166 πΙοἈς 1π Ἐοτπ νοπ Βαττθη 7τπ 
ἄ4επκοπ, βοπάθτη 6 εἶθ 68 σογαἀθ 

απ ἆεπ Ῥου{οσᾶρθι ροε[απάεπ Ἠαί- 
ἴεη. [Απμαηα.] 

414. αὐτῇσι ἴπι ερεηεαίσ σα 
ῥινοῖς: 1ο, οπιἀρ. 

415. ἀνδραπόδεσσιν, πιν Ἠ1οχ, 
πηθίαρ]αβίίεομεν Ώαδῖν Ζα ὠἀνδρά- 
ποδον. --- τίθεντο δαῖτα, ψὶθ ϱ 269, 
ππποἈίθοη Β16Ἡ, Ἠϊθ]ίοη θἵη αλ]. 

4Τπ06. Ἐχτκίοι ἨθιΙβίοἩ - 9504. 
παννύχιοι μέν --- παννύχιος δέ 418, 
σ]οιομβίε]]επάεΑβπαρλοτα.[ΔΠ- 
Ἠαηρ.] 

418. σφίν ἆεπ Αολᾶθτη. -- πακὰ 
µήδετο Ὦἱβ Ζεύς, πο ἕ 2949. 

4το. σµερδαλέα: 7α ΕἘ 90. -- 
πτυπέων 438 ὕπ[δθγθ Ζεἶσπδη, Ὑγοι- 
απ8 1παη ἆαβ κανὰ µήδετο ετκαηπ[ο, 
---χλωρὸν δέος ᾖρειν Ξ- κ 45 υπὰ 
εοπεῦ 1π ἆεν Ο., γδι. Θ ππ. Ρ 61. 

480. χαμάδις Ἰέον, νο Ὁ 920, 
Ζαπι Τναπκορίετ. -- ἔτλη νει- 
ποςλμία, σθπαππ ο ὤθει βἱοῃ. 
[Απαης. 

482 -- Ι π18. τ 421, νρ]. π 481. ᾽ 
ὕπνου δῶρον ἀῑθ πῦε ἆθβ 
ὈοἩ]α{σοᾖᾖζθβ. [Απβαπσ.] 



8. ΙΛΙΑΔΟΣ 6. Μή 

ΙΛΙΑΔΟΣ ϱ. 

χόλος μάχη. 

᾿Ηὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶδαν ἐπ᾽ αἶαν. 
Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος 
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 

αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε. θεοὶ ὃ ὑπὸ πάντες ἄκουον" 
»Αξκλυτέ µευ. πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε ΘΔέαιναι, ὄ 

[ὄφρ᾽ εἴπω., τά µε θυμὸς ἐνὶ 6τήθεσσι κελεύει.] 
μήτε τις οὖν θήλεια Θεὺς τό γε μήτε τις ἄρσην 

6. 

ΌΏας αεπίο Βπομ, ἄθσοτεσπγιεραῃ 
Ἠόλος μάχη "ἀ4ετ αΌρεῦτοσπεπθ 
Καπιρέ’, πει ἀετ Ἐπρταςη ἄετ 
Ναοπίζ ἀεπιβε]ρεπ εἶπ Ἐπάς πιαοΏί, 
πτη{α[ϱῦ ἀῑε Ἐτεϊσηπίβεο ἆες 7ηγ6Ίδεη 
ΒεΠ]ασ]Ἀζίασαε», ἀἆεΒ 2ὔδίεπ ἆεν 1] 
ἄρετπαταρῦ, Ὀϊς σππι ἘΙπθταοἡ ἆετ 
ΝαοἩο. Ζεαςβ καομταεϊθεῦ Ἰείσί Τατ 
Απβίήηταηπσ Αεἴπθβ ἆετ Τμεςς 4 
525 Ἡ. ρεοσερεπεπ ΥΕΤΑΡΙΘΟΕΊΕΠΒ. 
Ἰη{ο]σο είπες Ῥρετεὔπ]οπεη ΕΙπ- 
σταήοπς ταπίος Απβεοβ]αί α]]ετ 
απάετεηπ [ζεις πγετάεη ἀῑεθ Αεπᾶςετ 
Ἠϊπίετ ἄταρεπ αππὰ Μαπετ σατῇοκ- 
σθβυμ]ασαπ: ἆἱο Ἀπ[βετεία πιοτα]1- 
εοια ΝΙεάετ]ασα ἀἆθτεε]ρεη 156 ἆαάβ 
Ἠεει]ίαί ἀ1θβος Ταρθ6β, 6ἶπθ ποςἩ 
βοἩΙτηταετο Κὔπαϊσι Ζετα8 (4τ0 8.) 
Εῆτ ἆεπ {οἸσεπάεη Τασ απ. 

Υ. 1--62. {Ζει [εῖε πι ἆογ 
(σοεγυεγκαπιπι]ισιφ ιώιᾷ Τα]ιγέ αι[ 
ἄεπ Ιᾶα. 

1 --- ϱ 696. Ἐτεῦες Ἠεπιϊβῦϊο] -- 
Τ' 1. ἐκίδνατο: νβ]. Η 451. Ὢ 591. 
-- πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν, νὶθ ω 509. Ι 
506. Ὁφῳ π49. «Ὁ 6905. Ὠϊ6 1η προ- 
πόπεπλος επίλα]ζεπο ῬοτεοπΙβκα[Ιοη 
Ἰ8ὲ Ίπι Ψετόοαπι ἐκίδνατο π]οΏί {ορῦ- 
σεπα]ύεπ. [Απαηρ.] 

2. ἀγορὴν ποιήσατο, πὶε 489, 
ἀγπαπαῖρομος Ἠ[οάϊαπαι: τεταπρία]- 
τθοίε: Ἐτ. Βρτ. 69, 8, 1 -- εἶπθ 
απ{βεγοτάεη{]σιο, τα Ὀθβοπάθτπι 
Άπεο] Ῥεταίοπο Ὑοδγδαπιπι]πησ, γγῖθ 
4ἱθ Υ 4 γοπ Τπεπαῖς Ῥετπίαπθ, τε- 

εολϊοάςη τνοη ἀ4επ ρεπὂμπ]σοπεη 
Ζπεαπιπιεπκᾶπβεηπ ἆἀειτ δίδει Ίη 
Ζει) Ῥα]αείο, πο 4 1. Η 448. 
[Απματπρ.] 

8 -- 4 499. Ε πῦβ. Ὠϊεεο Οτίς- 
ἈΏςφαρθ Ῥεσεϊοππεῦ απ ἆεπ Ῥείάεῃ 
Ῥατα]]ε]αίε]]εη εἴπεῃπ νοπ ει ἸΝοἩ- 
ππησ ἆἀ65 Ζεας απ{ετηῦεα ῬΕαπκή 
465 Οἶππι; ἀετ Ὠϊοπίετ ἀἴεβετ 
Βί6]Ιε αθετ Ἰας ἆἀϊθβε]ρθ οπο 
Ζπεϊξε] του ἆεπι Ρα]αεῦ ες Ζειβ 
βε]0εύ νογείαπάεπ, να]. 41 παπά Υ 
ὅ. 10. 59. [Απμαπρ.] 

4. αὐτός εχ βε11Ώ82, ἴπι ἄερεπ- 
βαΐα Ζα ἀθπι {ο]σεπάεη εοὶ δέ. --- 
σφ᾽ -- σφί απῖίετ 1Ἠπθη, πῖθ 
βοηπβ6 τοῖς. -- ὑπό τα ἄκουον 
Ἠοτο]πίεη α 1. 

6, 6 - Τ 101. 105, νβ]. 8 841. 
γ,. 6 Τομ] ἵπ ἆεπ Ὀθεεηπ ἨΗαπά- 
βοἩτί{εη. [Απμαπρ.] 

7. µήτε τις οὖν, Ίπι Υ6ΙΡΔΠΊ8ης, 
πο Π 98: οὖν Ίπι θτείεη ἄμεάθ 
οἶπει πεσαῖνεηπ ΤΙβ]απΚ{1οἨ, πο π 
802. ϱ 401. Ρ 90. α 414. β 200. 
ἕ 192. Υπ. Κιτ. Ρι. 69, 65, 9. -- 
Ώήλεια θεός Ἠϊει πο Νασπάτασ]ς 
ποταπρεβΏε]]ο πας Βεζίεμαπςσ απ 
ἀϊο Ίπππθγ σα ἨΠάετβρτπο] σεπεῖρίθ 
Ἠετα. -- τό γε ἴπι 6ειβῖεη αεάα 
εἶπεν πεσαΊνεη ΓΙβ]απ]«ΠοἨ, 8Ώ 4ε- 
ϱ6]ρεη Ὑετβείε]]θ, πε π 502. ϱ401, 
5οπβ{ Ε6827. 5849, ἀατοὮ γέπιατκ1ετῦ, 
ππῃ 65 1Π β6ἴπεγ Βοα21επαῃς ααξ Ῥε]ᾶε 
αμεᾶςτ ἩθχποιπαπερεἨ, 150 ΟΡ]εκί 
Ζα πειράτω απᾶ πΙτὰ ἀπτοι δια- 
πέρσαι ετκ]ᾶτῦ, νο τ 288. φ 126. 
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πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ ἅμα πάντες 
αἰνεῖτ᾽. ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. 

ν δ᾽ ὢν ἐγὼν ἀπάνευθε 9εῶν ἐθέλοντα νοήσω 
ἐλθόντ᾽ ἢἡ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ «4αναοῖσιν. 

πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὐλυμπόνδε' 

ἤ µιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεντα, 

ἦχι βάθιστον ὑπὺ χθονός ἐστι βέρεθρον, 
ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὖὐδός, 
τῆλε μάλ’, 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ 6. 

τόσσον ἔνερθ) ᾽άίδεω, ὕσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὺ γαίης" 

γνώσετ᾽ ἔπειθ). ὅὕσον εἰμὶ Δεῶν κάρτιστος ἁπάντων. 

εὖὐ δ᾽ ἄγε πειρήσασθε., Βεοί, ἵνα εἴδετε πάντες 

8. διακέρσαι, παν Ἠϊ6χ: 76χ- 
ΒΟἨΘΥ6Π, μα ἁπτοβκτεἈΖθη, 
γρ]. ἐπικείρω Ο 40Π. --- ἔπος ἀἱθ 
1η Ἠοάο βἰεπεπάο ῬασἩςθ, Ἠϊεχ ἀῑε 
Αὐβῖολμί ἆεβ Ζετπβ, νγας 9 τάδε ἔργα: 
ἀ4επ Ιπ]α]{ ἀϊοδετ Αὐεῖολί βρτῖοί 
Ζεα8 ραχ π]ολί ἀῑτο]ί αᾳβ, ἀθγβδε]ῦο 
ου]ιο]]ξ αὖθτ βοβοσὲ 8Ἡ5 ἆθπ 10 
ΒΏΡΕΞΟΠΙΟΒΒΕΠΕΣ Ώτομιηρεη Ρεβεη 
46, πε]οεμε η ἀ4επ Καπιρί εἶπ- 
ρτείεν πὔτάθῃ. -- ἅμα πάντες 
α]16βαπιζ, 

9, τάδε ἔργα ἆ. 1. ἀα8 ναβ 1ο] 
1είαῦ γοτπαςθ, 

10. Ὑρι. 4 49. Ο 848. Β 89Ι. 
ἀπάνευθε θεῶν, ἀἱε ϐν 3ἱ86Ο ἴπ 
1Ἠχαος (θβαπι[μαῖΙξ αἲδ ΡΘΊΟΤΒΑΙΩ 
νοταπββοίΣζ. -- ἐθέλοντα Ὀθτοαῖί, 
8ο ἁἀαίῑς ἀῑα Νείραηρ {η αἱο]ιβο]λοη 
Ζεἴεπατ Ποχνοτίτέ, ἐλθόντα σα ἆθεπα 
νοη ἐθέλοντα αὐ]λπισίροπι ΙηΗπΙ{1ν 
ἀρηγέμεν. --- νοήσω Νοπ]. Λοχ.: Ζα 
Η 91. 

11 -- Ν 9. ᾖΌ6αβ τοτβείσῦ βΙ6Ἠ 
Ῥει ἀἴεβεη Ἠ/οτέθη 1πι ἀ6ἶβίο Ῥοτοῖ{β 
απξ ἀ4επ Τἀα. 

12. πληγείς νοτη Ῥ]ησείταΒ], νρ]. 
406. -- οὐ πατὰ κόσμον Ζα ἐλεύσεται, 
ᾱ. 1. ἆαετ σὔ]ομει τάς π]ολῦ 
επέκρχος]ιοπᾶ, νβ]. 4032--.406. 4ὔ5. 

18. Ώετ Τατίαχο8, αἱς Πείετ ΑἨ- 
σταπᾶ απίοτ ἆ4ετ Ἐτάς ρεάαεΠί, 
4θβεεπ Ζαραηςσ Θ 4ΤΤ Β. νΕΙ. Ἐ 200 
Ἀλπ]ςὮ νο 4εν 4ος Ηαάςερ (κ 508.) 
απ 416 Ἀτ[βετβζεη ἄτεπσεη ἆεν Ετάς 
ππᾶ 468 Ῥοπίοβ νετιεσῦ ντα, 188 
{ῆχ ἀἷο «δδίες, νο {τν ἀ4ἱδ Μεῃ- 
«οπεπ ἆἀει Ἠαάοθς, οἵπ Οτι ἆθβ 
ΒοἩχοεεκοαπς, ναι] ϱχ ᾷθ5 Ῥε]ερεπάςσῃ 

Βοπποεπ]{ομίς οπἰυοε]μτε (ἠερόεντα), 
παπά ἆοτ Βίαίοθ, ἆαλεν παοἩ Ατί 
νοη ππξονίσά(βο]λοη Εε[Ἀπρπΐβεον 
σεάαολί, πο ἆμ8 βάραθρον (14 
ασ 1π Αίποπ παπά ἄππ]ο]ε 

ογ]16[ς6 1η Βρατία ππά βοη8{, 
14. τῆλε µάλα κτὲ., 6ἶπθ Βαίμο- 

ταησ ἆες Ὑοχπεταεμεπάεῃ, ἵπ ἆθπι 
Βίππθ: Ἰπ 4ἱθ Οε[είθ Τιοίο ἆθθ Τατ- 
«χο, ἵπ ἆἀ6π ΤΕβίΥΘΙΒΟΒΙΟΒΒΕΠΘΗ 
Βλυπα (16), πο ἀῑο ΤΠαπενπ οἶπ- 
πε]κεικοτό αἰπά, νρ]. 481. -- βέρε- 
Ώρον, µ 94 νοη 4ος Τἱοίο ἀθς Ἠδμ]ε 
46 ΒΙΥ]]α. 

16. σιδήρειαι απᾶ χάλπεος σαν - 
Ῥεαϊεππαηπσ ἆθβ απ]όβρατεν Ὑετ- 
ΒΟἨ]ΠΒΦΕΒ: οὐδός, νίοηᾶοἩ απο] ἆἱθ 
ππιαββοπάρη Μαπθσω  Δἱ8 χάλκεοι 
σα ἀθηκοη αἰπά, νρ]. η 86. 89. Ὠ]α 
Καπεί ἆθβθ πΙτκ]οποη Τιοῦοπςθ Ῥοῦ 
σπα Ψοιρ]]άο Ἰιό]σθιπο Έμοτθ, ἀῑε - 
της Ἐάβεη, πιά Ἠθ]σετπθ Βομπε]]θη, 
416 πηῖξ Βτοππε Ῥθβομ]ασεη ΨΒΤΕΗ. 
Ηεεῖοᾶ. ΤἨεορ. Τὸ6 τὸν περὶ χάΛ- 
πεον ἔρκος ἐλήλαται. 841 ἔνθα δὲ 
μαρμάρεαί τε πύλαι καὶ γάλκεος 
οὐδός. 

16. Ὑσο]. Ἠεειοᾶ. μεος. τ2θ, 
γουρ]]. Ααπ. ΥΙ δττ-- δτ9. 

1Τ. Ἐο]πετπάςΒ Αργπάείοη, 
18. Ὑρ]. 4 902. εὖ δ᾽ ἄγε: 7α 

Ι 46, πας {ο]ροπάεπι Ἱπιρεταϊῦῖν 
Ῥ]υσ., τν]θ πΟΘἨ Ζ 3τ6. Ι 161. -- 
ἵνα εἴδετε πάντες ααξ ἀαί[α 1Ἠχ 
ο) ᾳεπαἩτ πετὰεῦ 1ΠβΡ6- 
ϱαπαζ, ἵπ ἀτοπεπάθπι Έοπα, σε 
4185: πάντες ππ]{ Ῥθβοπάθγπα Καοιι- ἡ 
ἀταο]ς, φίο β 119. Ώεν Εἰπα]ραΐα 
οπΜμᾶ]ὲ ἀῑο οί γεινήτκΠοπαπς ἀθ5 ἱ 
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σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες 

πάντες ὃ᾽ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι΄ 90 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε 
Ζῆν) ὕπατον µήστωρ᾽, οὐδ) εἰ µάλα πολλὰ κάμοιτε. 
ἆλλ᾽ ὕτο δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι. 

ον , ρα. 2 ς ο / . 
αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμ΄ αὐτῇ τε θαλάσσῃ 

σειρὴν μέν κεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμποιο 9ὔ 
δησαίµην., τὰ δέ κ᾿ 
τόσσον ἐγὼ περί τ 

[ῶὧς ἔφαθ'. οἳ δ᾽ 

αὖτε µετήορα πάντα γένοιτο. 
εἰμὶ θεῶν περί τ) εἴμ) ἀνθρώπων. 
ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 

μῦθον ἀγασσάμενοι' µάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν. 

Ἡααρίρεάαπκεπε πππα{θε]ραν Αἱο] 
εισεῦεπᾶε Ε'ο1σε, πε]οιπθ βατ]κας[βοἩ 
8ἱ9Α ἀἱθ Ααϊοπι ἆθ Ἠαπάε]πάςεῃ 
ἀατσοείε]]6 πηϊτά: σα 4 516. Β 959, 
Ζ 145. ὃ Τ10. 

19. 90. Δαγπάείοη εκρ]οαβ{ῖν. --- 
ἐξ οὐρανόθεν: Κτ. Ῥι. 69, 1Τ, 8. 
Ώαβ Ἡααρίνειραπι νηνὰ ΠΔΟἩ ἀθι 
Ῥατίῖο, κρεμώσαντες ηῖδ δέ 8ησθ- 
Κπᾶρίς, αἱ οϐ αἴπ οχεθετ Ιπιρεταδῖν 
πογηθτρίησθ. ῬΏεπι σαηπεηπ {οἱσεπ- 
επ (Ιαίομπίθ, πε]ο]Ἰθβ νοπι ΕΡρί6] 
ἆθς Ἰεὔίσζιεπεηπς παςἩ ἆεπ Ὠειάθη 
Ῥεϊίεπ επ]εμπύ 10 (σα Η 103), 
παπ{ς ἄῑο Ὑοταπεεείσιιπς Ζα ἄταπᾶε 
Ἰθσεπ, ἀα[β Ζεαβ απι Ηϊπιπιε] ἆα 
Ῥήε]]αης ππηπιῦ, πο ἆας δεῖ] απ- 
σεἰκπᾶρ{ν 196, πᾶπτοπά ἆῑε ἄθτίσει 
αδίίον απέ ἆθπι ΟΊἶσπιρ τενρ]αῖρεπ, 
πα 65 Εν ἀἱθεβο σιό ἀ4επ Ζεας 
καπιῦ ἄεπι Ἠίπιπιε] Πεταρπασίεμοη, 
5ο ῆῆτ Ζειβ ἀῑε ἀὐῑίετ βαπιῦ ἆθι 
ἘπάῬθ, ποτααξ ἆοτ ΟἼγπιρ τιαμϐ, 
επιρογζα/]θμεπ. ΊΝεπη Ζεας 216Π{, 
εο 180 ἆάβ τοιῄεγ απι Ηίπιπιε] Ῥθ- 
{οβιρίο οὔθτο Ἐπάα ἆθβ Ῥεῖ]θς ἵπ 
βεἶπεχ ἨΗαπα Ζα ἀεπ]κοθη, πᾶλτοπᾶ οτ 
ἆᾳ8 ππὔετθ απι ΟἼγπιρ Ῥε[ορΏρί (26). 

91. πεδίονδε, ἴπι Εεσεπεαῖ; 7α 
οὐρανόθεν π]θ τρ 189, σατ Ἑτάς 
(αἱ Βασεμο Βοπεῖοο σθᾶαο]ε), ααΕ 
πθ]ομος ἀετ Οἶσπιρ ταἨῦ, --- Ώες 
ΟρίαΐΙν πι ἄν ἵπ παµθσα θαθατ]- 
βομθπι ΒΙηπΠθΘ: Ζα ἆ 9501. 

23. Ζῆνα εἰαῦς ἐμέ πΠξ Βε]ρεί- 
σο/[ὔΠ]: νσ]. Θ 4Τ0θ, σα ΗΤδ. Ἐτβίθβ 
Ἠεπα]ββίο] -- Ρ 589. 

985. ὅτε δή εορα]ὰά πας ἆθπι 
Ορίαν ἀ4ει Ὑοτεζε]]απς, ἔεπαρογα], 

πΙολῦ ΚοπαΙδΙοηα]. --- καὶ ἐγώ ααοἷ 
19, νῖς 1Ἠτ.---πρόφρων ἐθέλοιμι 
ΗΕ ΜΗ ΠΙΊςἩ 6η{βοἩ1]65β6. 

24. αὐτῇ γαίῃ, ἆει Ώαν Ζαπι 
Απβάταο]ς ἀθτ γετριπάαπα (5οοἱαί]- 
γαβ8), ἆπτοῃ αὐτός νανρίᾶν]κ6, πῖθ 
βοηδῦ ἀπτο] σύν, εἰρεπΏ]οΒ 610 
Έτάς (σσ. ϱο] νά τί 68) ᾱ. 1, πιτί- 
βα{6 ἄετ Ἐνάο. Ἐν. Ρἱ. 48, 16, 
16: αὐτός ΑΠΑΡΠΟΤΙΡΟΝ πας ΝαοΙ- 
ἀταο]ς υΙεαετΠπο]6, νίο Ι 645: Ῥοιάς 
Ἠθείίππιππσεη οεηῦτεη Ζα ἆθπι Ζα 
ογσᾶπσεπάεηπ ΟΡΙεκὺ "επομ”. -- 
Ὀρτίσεπα νητᾶ πας ἀἴεκεῃπ ἸΜονίον 
4εν Ἐτ{ο]ς 8είπος Ζ1εμετβ 1πι ἄθασθῃ- 
βαΐσ σα 21 {. 1ερ]αξ γογπεσσεποπι- 
ΠΊΘΩ ππᾶ ἀἆαπηπ ετεῦ 2ὔ ἔ, ἀῑο Απς- 
{ἤημταπσ παομσερταςΠ{. 

96. ἔπειτα, ἄαππ, ἵπ ἆσπιξα]]6. 

26. τὰ δέ πηῦ πάντα ἴα[δῦ γαίη 
ππά Φώλασσα τηῖῦ 8ἱ]επι γα ἀλγαπ 
ππᾶ ἄαταιαί 180 Ζ1Π8ΑΠΙΠΙΘΗ. --- αὖτε 
ἨιηπιθζθτΆτη. 

2π. περέ ταῖῦ εὖὐμί σα 4 968. 
Ώαβ ᾳναῖθο τε 166 {ογπιε]ηαξί ΠΙπ- 
2ασε{ᾷσί, ζαπι Απβάταοις {ντ οαἴπ 
νετβθᾶνχκίεε "α116). -- Βθαοπίο 1η 
ἀεβογ Ἠεάο ἆἀῑο πΙεάετμο]ίο Απ- 
πθπάαης ἆετηβοπάταςκβτο]] απ 
ΑΠΑΡΛΊΟΤΕ, πε Ἠ]ει νοη περί, 5ο 
γοη πᾶς ὄὅ, 20, αὐτῇ 24, 5οψ1θ 1η 
ἀἴθβοια ΦοἈ]α[βγθυδθ (τ)᾽ ἀἱε (116- 
ἀεταπσ παπά ταγ{ηπιῖςομο Ῥεπεσιπο 
τη τεϊππατῖσεπι Απ]κ]απο. 

286. Υρ]. σα Η 95. [Απμαπρ.] 
29 Ξ- Ι 48Ι. 694. ἀγασσάμενοι: 

τα Ἡ 41, Ὀείτοξίεπ Ἀθεοι ἆῑα 
ἀτοπεπάα Ῥργασμο. 
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ὀψὲ δὲ δὴ µετέειπε θεά. γλαυκῶπις ᾽άθήνη: 
.ὦ πόσερ ἡμέτερε Ἰρορ΄δη. ὕπατε κρειόντῶων. 

τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτόν' 
[κ 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν. ὅ 

ἆλλ᾽ ἔμπης «{αναῶν ὀλοφυρόμεθ) αἰχμητάων. 
οἵ κεν δὴ κακὺν οἶτον ἀναπλήσαντες ὕλωνται. 

ἀλλ᾽ ἡἦ τοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ). ὡς σὺ κελεύεις. 86 
βουλὴν δ᾽ ᾿᾽άργείοις ὑποθησόμεθ), ἤ τις ὀνήσει, 
ὡς μὴ πάντες ὕλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο." 

τὴν ὃδ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

»9άρσει. τριτογένεια., φίλον τέκος' οὔ νύ τι δυμῶ 

πρόφρονι µυθέοµαι. ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι] 40 
ὧς εἰπὼν ὑπ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω 

ὠκυπέτα. χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε. 

χρυσὸν ὃ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροῖ, γέντο δ᾽ ἱμάσθλην 

90. Ὑρι. τα Η 94. 
81 -- α 4ὔ. 81. ω 48, ΙπΙΠΙΘΕ 

1π Μαπᾶρ ἆετ Αίηθπο. --- κρειόν- 
των υπᾶσμπεῦ ἀ4ετ ἀὐίίον, ἀῑο πας 
πρείων ο Ῥεσεϊεμποί νγετάεη, 8Ώ6γ 
αποἈ ἆει 5ἴετῦ]σομθι ἨειτβοΠογ. 

580- -ὃτ -- 4089---468. Ετείθρ Ἠε- 
τηϊβΙοἩ -- Σ 19Τ. εὖ Ὦϊβ ἴδμεν 
ΑΠΟΕΙΚΘΠΠΙΠΡ ἆαετ γοηπ ἆεπι Ύος- 
χοάπετ ϱεπιαομίεη Βεμαπρίαηπς, νρ]. 
Τ 491. ε 316, πηῖῦ Βοκίομας απξ 
ἴνα είδετε πάντες 18. --- ὅ -- ὅτι. 
-- οὖκ ἐπιειπτόν ππὈεπσβατη, ἩἩ- 
Ὀεσνϊηπρ]1οἩ. Ὑεγεεσμ]α[ νο 
ΣΕ 892. 

38. ἆλλ᾽ ἔμπης αὖει ᾳ]εῖο]- 
πγοῖι]: ἀῑο οιβίο ΡῬατί]και Ἰειτεί 
{οτπιθ]] ἆεπ εσεπβαίζ οαἵη, ἀῑθ 
2νηγεϊῖο ποῖεῦ απΓ ἀεπ Τη]ια]{ ἆθβ 
ποτποχσεπεπάσεπ ἀεἀαηκεπς Ζπτῆσ]ς. 

94 -- 954. δή ΠἹἨΠΠΙΘΗΥ, παςἩ 
4ετ Ἐκτ]κ]ἄταπσ 4ος Ζετβ. --- ἀναπλή- 
σαντες Ἠϊθι: ἆ488 νο]]ο ἈΜαί[ς 
εἶπεχ Βασςηπο ετάτπ]άσπ, το]]- 
απξ ετάπ]άσπ, να]. Ο 192. ε 207. 
805. Βοηεΐ 186 κακὸν οἶτον αἱς Ἱῃ- 
Ἠα]ίβαοσαβαᾶν της ὄλλυσθαι τεῖ- 
Ῥππάεν ΤΙ 41Τ. -- ὄλωνται Ἐοη- 
Παηξῖν ει Ἐπτνατίπηρ. 

86. ἤ τις πο]ολθτ 
1εάετ 461. 

37. ὀδυσσαμένοιο (Βέαπαπι ὀδυσ-) 
τεοῖο επεῖν αὐεοὶ. ἴπ Κατπεα]ετ 
Ῥοάειίαησ. τεοῖο πα Ἠϊθ6γ αππὰ 468 

ΙΠΊΠΘΗ, 

{Πν σεῖο οἆει σεῦ, οἰσεπί]ο]ι «θ- 
πον ἆ469 Ῥοββεβείνεπ ΈΤΟΠΟΠΙΘΗΒ 
τεόν. 

98, Ὑρ]. Χ 182. 4 9ὔ6. Κ 400. 
Ί 501. 

89. 40 3 Χ 188. 184. οὔ νύ τι 
π]ολεναἸχρεπά, Κείπεβγθασβ 
οένγα.--- θυμῶ πρόφρονι, υῖοπ 2ὔτ. 
ϱ 140, πο]ξ ο ης] ολο 11163, 
τη] μυθέομαν: 16] πηθῖπθ 68 π]ο]ῦ 
ΒΟ θΥΠβΏ]ΙοἩ, πΙθ 16 τοἆθ. Ὠαβ 
ἄπηζε Ῥεζ]εΠέ αἶοἩ απ ἄῑο Ώτοπαπς 
11 Π. -- Μι ἀϊθεεπ ἸΜοτίθη νγάτάς 
Ζειβ 4ο ραπσο Βοπᾶτ[ο βοἶποτ Ώτο]- 
τοᾷο αὈείαπιρίεῃ, νἈλτοεπᾶ ἆοσ]ι 
βοῖηπ ὙδτίαἩτεηπ σθσεπ Αίπεπο απᾷ 
Ἠοιο 9597 Β. πεῖσί, ἀαίβ 68 Ίμπι το 
Ίεηοτ γο]]θτ Επτπεῦ να απά ΑΠΟ 
Αίποπο 960 Η, τοη οἶποτ Μιάς- - 
ΥΠἨΏς ΒΘΙΠΘΥ πταρτήπρ]σπεν Ώτομαπς 
πΙ6{8 νγα][β, Ίεσεπ ἀ41θ6β6β ππθι- 
ἰνάσ]οπεπ άετερταςἩβ γατᾷο ἆαβ 
σαη2ο δθιετσεερτᾶσ]ι 268--40 τοπ 
αἱίοηπ ππά πεπετεη Ἐτκθτη Υο- 
ψΙΟΤ{ΘΗ. 
41-44 -- Ν 328--36. τιτύσκοµαι 

Ἱπ ἆεχτ Βεάεαίαπσ β1οἩἨ απβο]λΙτ- 
τοη ἨΠΣ 8η ἀἴεβεηπ Ῥοιάεπ Ῥύθ]]θη, 
εἰσεηί]ε]ὰ βἶσ]ῖ Ῥεταίιθεπ νρ]. ὦῷ 
8432. Ἰχαλκόποδε, ποοἈ Ν 2985 νο 
Ῥοβεῖάοπς Ῥοφδεῃ. [Απμαπρ.] 

48. χρυσόν, Ἠϊετ νοπι σο]άπει - 
Ῥαπχογ, ΑΠΑΡΗΟΥΊΒΟΝ βεβἰε]]621γου- 
σέῃσιν 42, ἆθπει αὐτός απ 2Υγεῖτοτ 
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υσείην ἐύτυκτον. ἑοῦ ὃ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου. χο ᾿ φ 

µάστιξεν ὃδ᾽ ἐλάαν' τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 
μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Ἴδην δ᾽ ἴκανεν πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 
Γάργαρον᾽ ἔνθα δε οἱ τέμενος βωμός τε Όωυπεις. 

ἔνθ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

Λύσας ἐξ ὀχέων. κατὰ δ᾽ ἠέρα πουΛλὺν ἔχευεν' τή ᾿ ὃν 50 

αὐτὸς δ᾽ ἐν κορυφῇσι καθέζετο κύδεῖ γαίων, 
εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας ᾽άχαιῶν. 

οὗ δ) ἄρα δεῖπνον ἕλοντο κάρήη κοµόωντες ᾽4χαιοὶ . 

ῥίμφα κατὰ κλισίας, ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ Θωρήσσοντο. 
Τρῶες ὃ) αὖθ) ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὡπλίξοντο. ὧε σι 

παυρότεροι, µέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι µάχεσθαι., 
χρειοῖ ἀναγκαίῃ. πρό τε παίδων καὶ πρὺ γυναικῶν. 

Β{ο]ια: τε]. χ 3τ9. [ττίσεπς 19ἱ 
ἀϊθ Βύ6]ιε αἰαπι]]οι βἴομετ απβ Ν 
επ(]ε]ηί: πᾶ]Ἠτεπᾶα ἁἀοτῦ ῬοβεϊάοἨ 
ἀθβ Ῥαππετβ Ῥεάατέ, ποαιὶ ο β1ο]ι 
βε]Ὀδῦ Ἱπ ἆεπ Καπιρέ πικολμῦ, 186 
Γᾶτ Ζετπε Κεαῖπ τππᾶᾷ ἆεπ Ῥαησετ 
απζπ]εσεηπ, ναι] ει παγ τοπ Ιάα 
απς ἆετ Φοπ]ασιῦ σα5οματῦ. 

44. Ἄνιοϊιζες ἩσαπαϊκίΙοἨ ς-- 8922. 
456 -- Ε; 966. τθδ. Χ 400. γ 484. 

494. ο 195. Ἐτείες Ηοεπιϊεζίοῃ --- ἕ 
85. ἐλάαν, 5ο. ἵππους, ππι -ἀἷθ 
Ώοβκο) ἵπ Βαεπεραηπς σα βείσπεη. 

46 -- Ἐ πθο. 

4τ --- Ἠ 3288. Ο 151. μητέρα 9η- 
ρῶν, τρ]. Ι Απο. 

48 --- 8’ 9085. Ζπεῖθες Ηεπιϊαίαο]ι 
-- Ὁ 148. Τάργαρον νρ]. 5 2994, 
ερεκεσείῖεοπε Αρροβῖδοη σα Ἴδην 
ηθοι Απα]οσίο ἆει Ζιεαπιπιθηαζε]- 
Ίαπσ ἆἀθβ (απσπεπ απᾶ ἆ498 Ται]ς 
Ἰηπ ἀθπιβο]θεπ Όαβαβ, πίο 9 968. 
, 40. | 228. 2984. Β 145. | 154. 

ὦ 496, Ἐτ. Ρ. 6τ, 10, 1. -- βωμός 
τε Όνήεις: να]. Χ 1τ0 {. [Απ]απς.] 

49 --- Ε 968. ττο. Ν 94. 

50 -- Ε ΤΤθ, τσ]. Ε 969. Ν 56. 

51. ΖππεϊῖεῬ Ἡσπι]κομ -- 4 406. 
Ἐ, 906. 4 81, τοπ ἆα6ις Ἠϊεν απᾶ 
4 81: αἰταλπ]ετά 1π Ἡοττ]1ο]Ἠ- 

| Και, τοι ἆετ Ἐτπαρεπ]λαϊῦ παπά 
|. Μα]εείᾶε βοῖπετ Ἐτεσπείππησ. ὮἘε- 

ποπίο ἆῑε Α]θεταίοη. [Απηπαπς.] 

ο τι Θα. 

Ῥτᾶβ.: σα ἩΗ 61. 

Υ.ὄδ-- τπτ. ἴΓπεπίδε]ίεάεπεν Ἱαπιρί 
οἱ «ΗΠία. ᾖΖει Ύασφε πιωιᾷ 
Ζεἰσ]ει. 

ὅ8δ. ἄρα παἩ, Ιθιθεῦ ἀἱο Βεοῦασ]ι- 
ἴπησεη εἵηπ, πγδ]ομθ Ζεπβ γοη ΞΘΙΠΕΤΩ 
ΟΙ απβ πιβοΏί. δεῖπνον: τα Β 
981. Ὀτπροασλπίεῦ Ὀ]ειος αγ, τταβ 
Ἡ 4Τθ ετζᾶΏ]ῦ να: παννύχιοι δαί- 
γυντο. 

ὅ4. κατὰ κλισίας ἵπ ἆθεπ 6ΙηπεΙπεΠ 
Ἰασοχζε]ίεῃ απιπετ, αὖΌθτ ὅδ ὠὦνὰ 
πτόλιν ἀπιοἈ ἆἀῑο Ρίαάδ Ἠϊπ. --- ἀπὸ 
δ᾽ αὐτοῦ, ηἈπι]Ιο] δείπνου: τοη 
1ηπα βε]Όδί απςδ, ᾱ. ἱ. ἔεπιροτα]: 
αππΙύζε]ρας ἆαπαοσοἨ, νσ]. 
ἠῶθεν. 

ὅδ. Ἐνείες ἨεπαΙαίοῖα: σα 4 56. 
ὁπλίξεσθαι β1οἳ παί{πεη, πίθ 
ηἩχ πΟΕἩ ὦ 496. 

ὤθ. παυρότεροι απ Ῥοΐοπίέετ Φ{ε]]ε 
ταῖῦ Νασολάτποκ: Ιπσετίηπσθαγθχ 
ΑπηζαΠΙ: ζα 8199. Ὅδετ ἆεπ Απ- 
5ομ]α{5 498 ἄερεπβαίσεςδ µέμασαν δέ 
7α Η 919. -- παὶ ὥς υεῖ δῖςο, πτεὶεῦ 
Αι παυρότεροι ατῆςχ. --- ὑσμῖνι 
Ἰοκα]ετ Ὠαΐ. [Απῃαπσ.] 

δτ. χρειοῖ ἀναγκαίῃ Καπρα]: νοχ- 

εἰσορόων, Ῥατῖϊο, 

πιῦσε ΖπΙηπρεπάετ Νο, αἱβ 
ΤΠΟΤΑΙΙΒΟΠε Νδβσαηρ σεἀαολί, να 
4ᾳς Ἐο]σεπάε 7Ζε]σῦ. -- πρό Ζ11ῃ 
οηΏταίζ6. 
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πᾶσαι ὃδ᾽ ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ) 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ 6. 

ἔσσυτο Λαός. 

πεζοί 9᾽ ἱππῆές τε’ πολὺς δ) ὀρυμαγδὸς ὀρώρειν. 
οἳ δ ὅτε δή ῥ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἴκοντο, 60 

σύν ῥ ἔβαλον ῥινούς. σὺν ὃ᾽ ἔγχεα καὶ μένε ἀνδρῶν 

χαλκεοθωρήκων' ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς ὃ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρειν. 
ἔνθα ὃ) ἅμ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων. ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 65 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὺν ἦμαρ, 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε ἥπτετο, πῖπτε δὲ Λαός" 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὺν ἀμφιβεβήκειν, 
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 

ἐν δ᾽ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος Βανάτοιο, τ0 

Τρώων 9᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων' 

ἕλκε δὲ µέσσα λαβών' ῥέπε δ᾽ αἴσιμον ἦμαρ ᾽ἄχαιῶν. 

68. 59 -- Β 809, 810 (-ῆ- α Τ0). 
60---6ὅ -- 4 446-- 4651. Ώα9 Απθ- 

τᾶσ]καεπ ἆθτ Αολάοχ Ἰαῦ ἆοτ Ὠιο]ίθτ 
2α ὈθτίοΏίεη ΥθΘΓΡΘΡΕΕΗ. 

65. ὀμφαλόεσσαι, Τα Η 2ὔ9: ἆθεγ 
Βολι]ά ἆ4εβ ΑραπιΘπποη 4 55 Π. 
Ἠαΐίο 91 Οπιρηα]οῖ, ἆῑθ ππι ἆθη 1Π 
4θχ ΜΙε 4ες Βο]ι]άες Ῥεβπά]σπεπ 
ααξ 4επ ΚοπΖεπἰπῖδεπεηπ ἀἴτίε]η ἀθτ 
Βομι]άοῦετβᾶσμο τνοτίοης τα ἆεῃ- 
χεη αἶπά. 

66 -- ι Όῦθ. 4 84. ὄφρα µέν πῖῖ 
Αβγπάθίοη, υγεῖ] ἀϊθβθο Βοαεάππππππᾳ 
1πΠεΤΠα]Ό ἆοντ νογμθχ Ὀδεβςπτίθθεπθη 
Βιτααθίοη ΤῬ]αοῖος, πο αἶη ἨΘΠΘΒ 
Μοπιαπέ αἰπ[ήλἨτο, --- ἠώς 18 Ἠ]ετ 
4ετ ραη7ζθ ετείο Τει] ἀετ Ἠοπιθτί- 
βεπθηπ Τασορειηίοπησ, νο]. ὦ 111, 
βεπαποχ Ὀοδρπιπι6 ἆατομ καὶ ἀέξετο 
[ερὸν ήµαρ, 88ο ἀετ βαπ2ε Μοτρεν 
ϱ Ζαω ΜΙζαα. --- ἱερὸν ἦμαρ 
Ἠθ1]1ς, νῖθ πνέφας 4 194, πε] 
4ετ ἨεσἈεε] του Ταςσ απὰ Κασλέ 
αἱ Ἰλήπτκαηρ ἆθτ σὔ]οπεν Μ8οπῖ 
επιρζαπάεη ψητά. [Αππαπρ.] 

ἐἔτ- 5 ο δ19. η πσθ. μάλα 
Ὑετείᾶνκαπᾳ τα ἀμφοτέρων, υίε 
βοπεῦ Ζα πάντες, ἀπτο]λαταεβ Υοη 
νειάεπ Ῥατίείθν:, ἀϊεβο Βοβίίτη- 
πιυησ σε]ῦτί σα μοϊάρη ἀοᾶθτα ἀθΒ 
Φαΐ768, πγε]οο ἆπτο] ἀῑρ οπΙαβαβο]θ 
Ῥήε]]αηπα εηπσ τετραπάθη βἶπά, Ὠαε 
ἄαπζε Ῥεπεϊομπες 6ἴπεη πΠΘΠ{ΒΟΠΙ6- 

ἀθπαπ Καπιρᾷ, πο ἄ]λη]ο]ι 4 956 1. 
Μ 2987, υπά Ἰαῦ β6ΙπΘΠ Εερεπβαίᾳ 
ἵπ Ρ 651---655, σαι μάχης ἕτεραλ- 
κὴς νίκη: 7α Η9 

608. Ύρι. 1 τα. 'δ 400. άμφιβε- 
βήκει οἰσοπί]. πας Ῥεϊάςα Εὔ[εθι 
Ῥοδρο]τί ήθη Ἰα[ζθ, 8ο ἀάῑ5δ 6ς η 
ἀοτί βζαπἀ. [Απίδηρ.] 

69 -- Χ 209. πατήρ Ξ- 946, οἩὉ- 
ρεκᾶνηί, 8389 πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν 
τε. --- ἐτίαινε Ὀτοαιίείε απβ ᾱ. Ἱ. 

ἳ ι. 

Ἰοσί9ο ἀῑθ νοτ]οχ Ζαβαπαπηεηρε]ορίθη 
Τοϊιο ἆει /ασθ αΠΒΘΙΠΑΠ46ΘΣ. --- 
τάλαντα: νρ]. Π 658. Τ' 228. Ὑατρ]]. 
Ααπ. ΧΠ τοῦ Β. 

το -- Χ 910. κῆρε Δανάτοιο, 8Ώ 
4εχ Ῥατα]]ε]βίε]]ο ραβεεπᾶ νοη ἀεπ 
Τοάθε]οβεπ ἆεβ Ἡε]ίοτ παπά ΑςΠ1]16Α, 
πνᾶητοπᾶά 65 αἶομ Πεν πολυ πι 
νῦ]]ρο Ὑοτπιομίαηπσ ἸἨαπάε]ῦ, 
τανηλεγέος: ταν(τείνω) απᾶ ἆλεγ- 

αν 

1η ἀλεγεινός, 86Ἠχ βοἩπιθχσγο]]. 
τα Ἰοοι” 
Το Χ'οἵα, 

Ἠὔπα, ππι ἆῑθ Ῥομη]επ {γ6ί β6Πθ- 
Ῥθη Ζα Ἰββθ. --- µέσσα ρτβάἰκαθῖν 
απΕτάλαντα Ῥεπορεη: 1η ἀ4ετΜ1{069. 
--- αἴσιμον ἦμαρ ἀ4θτ Βοπίσκβα]8- 
ἴαρ, ἄετ Τας ἀ4ε8 γετμᾶπσηΙββθβ, 

ἕλκε ποςσ 1π ἀἱθ 

Ἱπ Ἁ νοπ ΤοᾶςῬ, Ἠΐει παχ του ἆθτ 
Νιεάετ]ᾶρο, Ένα Εῆχ: ᾳαε ἀἱθθθ Ὦθ- 
ποϊοππρπάθε 198. -- Ὀυείσεπε 6ἵ- 
{οτβομί Ζθιαθ πῦ ἀΐθθθπι ΑΚί ἆΒ 

Ἱ.. 
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[αΐ μὲν ᾿Αχαιῶν κῆρες ἐπὶ χδονὶ πουλυβοτείρῃ 
ἐζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν.] 
αὐτὸς δ᾽ ἐξ Ἴδης µεγάλ᾽ ἔκτυπε, δαιόµενον δὲ τὃ 
ἧκε σέλας μετὰ λαὺν ᾽άχαιῶν" οἳ δὲ ἰδόντες 
Θάμβησαν, καὶ πάντας ὑπὺ χλωρὸν δέος εἶλεν. 

ἔνθ᾽ οὔτ᾽ Ἰδομενεὺς τλῆ µίμνειν οὔτ᾽ ᾽ἄγαμέμνων, 
οὔτε δύ᾽ 4ἴαντες µενέτην. Θεράποντες ά4ρήος" 
Νέστωρ οἷος ἔμιμνε Γερήνιος, οὖρος ᾽Αχαιῶν, 80 
οὔ τι ἑκών, ἀλλ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ 
δῖος ᾿4λέξανδρος. Ελένης πόσις ἠυκόμοιο, 
ἄκρην κὰκ κορυφήν. δι τε πρῶται τρίχες ἵππων 

Ὕ/ᾶσεπε πΙοπί ἄεπ Ί]]εη αἴπει 
Ἀθθυ 1Ἠππι αἰθμεπάεηι Βομίσκεα]θ- 
τηβολί: γΙδε]πιεἩγ 180 ἀπ ἄαπσο τη 
εἴπ Ῥ]αβΏβοιθς Β]ά Ζατ Βεσεῖο]- 
πππσ βεἴπθτ 6ἶσεπεη Επίβομ]εί[βαπσ 
(ναι. Π 658. Τ' 929), ππΠππιεΗτ 6ἶπε 
Ἐπίβοεπεϊιάππσ Ποαιρεισα{ἤἨτεη; ἨΙ6Υ 
{τβϊ]]οἩ πγεπῖσεγ Ῥαβδεπᾶ αἷς ἵπ Χ, 
ψγθῖ] ἆετ Καπιρί πας ει ἨΓάσαπσ 
ποςἩ Ίηησε ππεπίβομΙεάεη κομνγαπ]ή, 

15. Τ4. Απγπάεῖοη οσρΠεαναπη, 
αἲ μέν ἀἱοθ εἴποπς αἰαίῦ ἀεξ επῖ- 
αρτοολοεπάεπ αἲ δέ {ο]σί τά βοβ]ε1ο]ι 
ἄογ ρετεῦπ]σμε ἄεσεηεαίς ἵπ Τρώων 
δέ. --- κῆρες' Ίπι Ῥ]ατα] Ῥεσοϊοηπες 
αἷε ΤοάθβΙοβθ ἄετ αἴπσθ]πεπ Αομᾶοτ, 
πγᾶἈτεπᾶ τοτπετ ἆαάξ ἀθραπιῦβοΠ]οἷς- 
βα] Ὀοιάετ Ὑὄ]καν ἴπι Όνα] σαβατη- 
ππεηρεί{α/{βί, αἱδο ἆας ἆθβ οἴηζε]πθη 
Ἰπι Βιησπ]αχ σεάαεΒί πατ. -- ἓζέ- 
σθην ἀειτ Ότπαὶ παοἩἈ ἆεπι ῬΕ]πτα] 
πηρες ομπθ Απα]οσίθ. Αὔσεεεμεῃ 
νοπ ἀἴθβοι Ὀπτεσε]πιβ[αισΚκαῖς βιπᾶ 
4τε Ῥεϊάεπ Ὑθχβο πας] ἀθ; Απσαῦο 
ῥέπε δ᾽ αἴσιμον ἦμαρ Αχ. π]οΏῖ 
πας ϱη{ῬεμτῃοἩ, βοπάθτη σα τει- 
πγθτίεη, δι] 4ἱ6βθ οτ]Ἀιδειπάο Ας- 

-"αἄηταπς 1π κῆρες Αχαιῶν απῖ 6ἴηπθι 
γοη ἆθτ τοτπεισεπθηπᾶεη σαηπ τοι- 
βομ]εάεπεη Απβεπαπαησ Ῥετπμῦ. 

τῦ. αὐτὸς δέ ον 5ε]οςί, πι 
6εσεπεαῖ7 τα ἆετ ἀατο] ἀῑθ γγαρο 
ΕεβεῬεπεα Ἐπίβοπεϊάτπᾳ. -- μεγάλ᾽ 
ἔχτυπε, πο Ρ 696. φ 418. 

πθ. σέλας ΒίταΗΙ, τοπ ΕΒ]ίσ 
πυΣ Ἠ16Υ. --- μετὰ Ίαόν του Ἰήπ- 

| εἴη ἵπ ἆπν Ὑο]κ: σα ΕἘ στ. 

τ7. πάντας Ὦἱβ εἶλεν --- γ 45, τρ]. 
ω 4ὔ0. 

Υ, τ8θ--1Τ2. Επιοέ ἄεντ Αε]νᾶεγ. 
Ἰγεδίογ πιά «Ὠϊοπιεῖες ὕπ Ἰαπιρί 
πιῖέ Ἠε]ίογ. 

Τ8, τῇ σθεπ αππ 65 ἄλροτ β1ο], 
σεπαηπ ἆεη Μα. 

το. δύ᾽ 4ἴαντες, αι Ῥ]πτα]ὶ πας] 
δύο, πο 290, τα ΙΓ 116. --- 8ερά- 
ποντες ρηος τοπ ἆθπ Ῥοϊάεπ Δίας, 

"πιθ Κ 228. 
60. Ααγπάείου αἀνοτεαίναπι. --- 

οὖρος Ἁχ., πὶο 4 840. Ο 8το. 659. 
Υ 411, ἆετ Ἠοτί ἆετ Αολμᾶοτ, 
εέοές ον Νοίου Ἠερθη β6ἴπθγ 61Π- 
βΙομίβδγο]]επ Ῥοχσθ πι ἀαξ Τομ] 
ἀ6τ Αομᾶεν. 

81, οὔ τι ἔκών, πο ὃ δτΤ. γ 851. 
- ἆλλ': κίαῦῦ εἴπεβ Καπρβα]ραΐσο», 
ππθ]οπετ οὔ τι ἑκών οπἰκρτοσ]ιουά 
β8ἱοἩ ἆεπι νοτπεγσεπεπᾶεη ΗἩααρίβαίς 
απθετοχάπείε, {ο]σῦ ἆαβ Ῥοστπάεπά 
Ἐαἰκύαπα ἵπ Ἐοσπι εἶπθρ βε]ρείάπάϊῖσθη 
Ραΐσει: σα Γ 46. --- ἵππος, π]θ εγβί 
87 παρηορίας παὶαῖ, εἶπ παρήορος, 
οἵη ΑΠ οἴπεν ἆεγ 1οοπρίετᾶο οἆετ 
απ ἀ88 ἆοοῖ βο]Ὀεῦ αηςσεκορρε]ζθβ 
Ῥο]ρίοτά, πε]εῃθβ πεῦεη ἄθπι 
Ζπείρσεβραηππ ἨΠοτ]άτεῦ, ομπο σα 
716Π6π, ππῃ ἴπι Νομα]] {ῆτ εἶπ ρο- 
Γα]]εη6β εἴηρθεραππό Ζα Ἠετᾶεῃ. --- 
ἐτείρετο πατᾶε ετβδο]λὂ ρε, ἵπ- 
{ο]σο ἆει Ὑοτπιαπάαηρ. 

82. Ὑσ]. τα Η ὃ56. 
88. πρῶται ἀϊἱθ γοτἆσθτβίθηῃ, --- 

ἵππων, ἀετ Ἐ]ατα] Ζαχ Βοεσζεϊεππαης 
4ετ ἀκίίαπρ, πηζ τρίχες Ξ- Βο[8- 
ΠΠ ἨηΘΠη. 



ἀὲ 

κρανίω ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν. 
ἀλγήσας ὃ᾽ ἀνέπαλτο. βέλος δ᾽ εἰς ἐγκέφαλον δῦ, 
σὺν ὃδ᾽ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος περὶ χαλκῶ. 
ὄφρ) ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνεν 
φασγάνῳω ἀίόσων. τόφρ᾽ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι 
ἦλθον ἀν᾽ ἰωχμὸν 9ρασὺν ἡνίοχον φορέοντες 

8. ΙΛΙΑΔΟΣ ϐ. 

Ἕκτορα. καί νύ κεν ἔνθ᾽ ὃ γέρων ἀπὺ θυμὸν ὄλεσσεν, 90 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης. 

σµερδαλέον ὃδ᾽ ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα" 
.«διογενὲς 4αερτιάδη., πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 
πῆ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλών, κακὺς ὣς ἐν ὁμίλω: 
µή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῶ ἐν δόρυ πήξῃ. 9ὅ 

ἀλλὰ μέν᾿. ὄφρα γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα." 

84. ἐμπεφύασι 6Ίπσ6ΥΨ6ἨΒ6ἨΏ 
αἶπαά ᾱ. 1. απξ ἀεπι Βεμᾶάε] βἴεπεη. 
--- Ζπεῖίος ἨεπιϊςΗε -- 326. ΓΑή- 
παπς.] 

86. ὠλγήσας, Ῥατᾶο. Αογ. τοπι 
Ἐππίτι{ ἆθς ΑΠεΚί8: νοη Βομπιθτ” 
ετστ]{{θη. -- βέλος Ὦϊβ δὺ Ὦε- 
στϊπαάειπά. - 

86. σύν Ζα ἐτάραξε, πο 4 ὅτο. 
--- ἵππους 5 Ζπνείσεδραπη απῖίθτ 
ἀθπι ἆᾖοσοἩἈ. -- πυλινδόµενος περὶ 
χαλκῷ, νε]. ὉἩ 50. µ 595. 1 434, 
ααιοι ΑΛ 441. Ότο. ὦ ὅττ, ἵῃ- 
ἆθπι 68 βἱοὮἈ Ἠϊπ- αππᾶά Ἠςεθχ- 
πᾶ]ζίο παπι 4επ 6Ώθετπεη Ρ{ε1] 
Ἰθταπ, 4εχ 1Ἠπα 1πι Κορίο αεσχκίο, 
α]εο: πξ ἆστι εἩετπεπ Ρ{6Ι] πα 
Κορέα. 

87. ὄφρα ταῖς Αβγπάείοπ: 7α 66. 
--- ἀπέταμνεν, Ιπροτίεκί: ῦοβοἩ ξ- 
ἑχσίναταὈσαηπαπθη. Ζατ β8ο]μα 
Π 4τὸ {. [Απ]ῃαπρ.] 

88. φασγάνω ἀἴσσων: νβ]. 4 484 
παπά σα Ε 81, 4ετ Ώαίν αἱ Βοοία- 
τας: σα 94, ας Ῥατίῖς. Ετᾶβ. νοη 
π1εάοτ]πο]{ίετ Ηαπά]απσ: Ἠῖπ παπά Ἠεχ 
ερτίησεπᾶ, 

89. ὦν᾽ ἰωχμόν παχ Ἠϊεν ππᾷ 168, 
4πτοὮλ ἆῑο Υοατίο]σαηρ Ἠϊηπ ἆ. 
1, ἀπτοεν ἆαξ ειάπιπιε] ἆθιτ Ύε- 
{οἸσιηπσ. -- Δρασύν. εἴἶπ πσεταᾶε 
ἀεπι Ηεχξίος νοχζαραγεῖσε (ἳ Μα) 
Ὀεϊσε]εσίες Ατιοας, πᾶλτεπά εδ 
νοη Καϊπεπα απάθτα Ἠοετγοιτασεπάεη 
Ἠε]άεηπ σερταιολῦ στὰ. --- ἡνίοχον 

πο Τ' 401, πῖολε Ίπι εἰσεη[]Ιο]αν 
ΒΙηπ6, ἆα Ῥπίοραις 190 {. 4ο Ζῆσο] 
Ἰ8]{,εοπάθτπνοπι Ἠασοπ]κῶτα ρ{6χ 
(παραιβάτης), ἀετ ἵπ Ὀθεοπάθτη Εἂ]- 
Ίεπ απο] αἱ ἠνίοχος Γαπσιθτῦ (2α 
Έ 951). [Απμαηρ.] 

90. ΄Ἕκτορα απ Ῥοίοπίος Θῇε]]θ 
πας Ναο]ιάταο]ς. --- καί νύ κεν: σα 
Ἡ ος, 

91. εὖ µή Ὠ18 νόησε: Τα ΙΤ 874. 
92. Ἐτεῦει Ηεπιϊκθῖοι -- 3 806. 

ω ὅδπ. ἐποτρύνων ἆθ εοπαΐα, να]. 
9τ. Ὠϊοπιεάθῃ ψεπἀεῦ βἶο] σεταθ 
4η ΟάγεεαιΒ, πυθῖ] ἀῑο Κερμα]]επεν 
η] νοηπ ἆθπ Ατσίνεγη αὔεμποεῃ: σα 
4 566. [Απμανρ.] 

95 -- Β 1Τ2. 4 8ύ58. Ι 908. 654. 
Κ 144. Φ πτ28δ ππὰ ἵπ ἆετ 04. 

94. πῇῃ νοΏΙπ, εἶπο Έταρο αἱ8 
Αιβάτασ]κ ἀ4ε8 Ὀππι]επε: νε. 6 
419. Π 499. -- µετά σα βαλών. -- 
πακὸς ὡς ἐν ὁμίλω νο εἶπ Εείΐσ- 
Ἱτηπς Ίπι ἩαπιίθἨ, ἆθτ βἶοἩ νο 
4εχ Μσαησε πας {οτίτειίβδεηπ 18[5, 
νδ]. 1 514 {. 

96. Ὑσ]. Χ288. Ἀπεῖον Ἠοπι]εῦ. 
-- Ἐ 40. Θ 958. 4 44Τ. µή νακ- 
πεπᾶ:ἆα[ε παν πΙολ{. --- φεύγοντι 
η8βεὮ «φεύγεις πΙεάετμο]ς: 

| 

ΐ 

ας 
(4ἱεςετ) ἀείπετ Ε]αολί: τα Η 
166. 

96. ὠπώσομεν, τρ]. 6 206. Ώεπα 
Απβάτποκ ἨΠερῦ ἆαβ 
βοΏπγετεη ]ιαβῦ σα χαπᾶοε, ψε]οπθ 

Ῥι]ά οἴπο 

ἀοπ Ττασοπάεα πα Ίπτετ Ἰαοβῦ 



ό 
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ὧς ἔφατ. οὐδ᾽ ἐδάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς, 
ἀλλὰ παρήιξεν κοίλας ἐπὶ νῆας ᾽άχαιῶν. 
Τυδεῖδης δ᾽ αὐτός περ ἑὼν προμάχοισιν ἐμίχθη. 

στῆ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων Νηληιάδαο γέροντος. 100 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

»ὦ γέρον, ἦ µάλα δή σε νέοι τείρουσι µαχηταί. 

σὴ δὲ βίη λέλυται, χαλεπὺν δέ σε γῆρας ὀπάζει" 
ἠπεδανὸς δέ νύ τοι Δεράπων. βραδέες δέ τοι ἵπποι" 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, ὄφρα ἴδηαι, 
οἷοι Τρώιοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 
κραιπνὰ µάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέµεν ἠδὲ φέβεσθαι. 

ο; αι 3 2 ΄ ο} 7 / / 
οὕς ποτ ἀπ 4ἰνείαν ἑλόμην, µήστωρα φόβοιο. 

τούτω μὲν Δεράποντε κοµείτων. τώδε δὲ νῶι 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοις ἰῬύνομεν, ὄφρα καὶ Ἔκτωρ 

σα ετἀτὔεκεη ἀτοβί, νο]. ΛΜ 414, 
τα Η 945. Μ 2τ6, υπὰ ἀαν Αὐτί- 
Ὀπί{ ὄβριμος. 

97. ἐσάκουσε, πας Ἠ]ει: Ἠδτίο 
Ἠ1π, οαπξ 1πΠ), πολύτλας δῖος 
Ὀδυσσεύς --- Ι 616. Κ 2948. ᾧ προ. 
ττδ παπά ἵπ ἀετ 04. [Απβανσ.] 

98. κοίλας 9 ᾽χαιῶν -- Χ 406. 
6 996. 

99. αὐτός περ ἐών οὐπψολ] ον 
παν εχ 561050, απξ β1εὮ Ὀοφομτάπ]κϐ, 
Ἀ]]οῖπ πατ: νο]. Ν τ9θ. ο 811. ϕ 
ἀπ. ἕ 6. 460. πι. Τα οἱ... ὃ. 
[πονίσεις Ἰαῦ αὐτός 86ἴΠπθῃ Ἕθβου- 
εαΐσ πας ἵπ Όάεεειβ, ἆθεπη δεῖα 
Ὑγασεπ]εηκεν Βί]οπε]ος Ἠϊα]έ ἴη ἄθτ 
Νάπα, ναι. 114. προμάχοισιν 
ἐμίχθη -- Ε 154. Ν 642. Ο 450: 
Ἠιεγ {ταις Κοππίθ του Υο- 
Κλτηρίετη ἆθτ Αολπᾶετ Κατπι πιθΏΥ 
ἀἱ6 Ἠεὰς αῖπ, αλ απ[βογ ἈΝοεβίου 
4ἷε Ἠε]άεπ ρεβοπεη πατεη. [ΔΑι- 
Ἠβηρς.] 

101. [ὰδπᾖανς.] 
109, ἦ µάλα δή ἵτααπ Ία. 
105. σή απαρΠοτίδοὮ σα σέ 105 

νοταησθβίθ]]6, εἶπο Ῥραταἴα]ῖσομα 
ἙῬοεβίίπιπππα, πεἰο]μθ σέ ἴπι ἄθσεῃ- 
β4ἱζ Ζπ νέοι πᾶμεγ Ῥεεθιτηπας: στ 
4 61. -- λέλυται Ῥετίεκέ νοηπ ἆθπι 
Άπ5 ἀεχ το]]επάείεη ἨΗαπά]απσ Ἠετ- 
ποισεµεπάεηπ ἀαυειπάεν Ζαβίαπάο: 
155 σοΏτοςἨθηῃ. -- χαλεπὸν δέ 
4ᾳς Ψοτπετσε]επᾶο Ὀδσνϊπάεπά, --- 

110 

γῆρας ὀπαάξει --- ἄ 5891, τβ]. ἐπείγει 
095, ψῖο οἶπ ]ᾶκῆσει Εε]πᾶ, ἆετ 

ἀεπι Ὑεχίο]σύεη Ίπιπιετ απξ ἆετ 
Έετεο α1ζο (ναι. Θ 541) απᾶ παῦ 
ἀεπι Τοὰο ἀτοπί. [Απμαπρς.] 

104. ἠπεδανός η Ἠ1θγ πα ϐ 
911. ---νύ πο], ορῖποτ. Ώ1ε ἆα- 
ἀαχο]ι αησοἀ σαξθίθ γεατπιαίαπρ ῶε- 
γαΙθεῦ ἆἀῑο {ο]σεπάο Αποτάεταπς 
νοτ. ΑπζαΙεπά 18ΐ, ἆαίς Ώίοπιεᾶες 
4ἱε Ὑετπυπάαπσ ἆἀε5 Βεϊρίετάθς 
πΙοἩῦ ετφᾶληξ, πε]ο]παο ἄθεπ ἈΝεείου 
1η βεἶπθ σε[άἩτ]σηθ Ίασο Ῥτας]ίο. 
--- βραδέες: να]. ὉἩ 509 ἐ. 

106---10Τ -- Ε 921-998. 
108. ποτέ θα1ππι8], Ὀεῖ αἴποχ (ο- 

]εσεηλεῖῦ, απ ἀῑθ ππαπ ἀεπξί ομπε 
α]]ο Ἠήςο]κεῖομό απξ παμε οᾶετ {6γπθ 
Ζεῖί: Ἠϊετ γοη ἀεπι ὃ Τασε νοτ]πεν 
(5, ο5τ Β) σεδεπεπεπεπ Ἐτοαϊσηϊς, 
ψ1θ γ 290 βοσαχ Υοη 6ἴΠ8Γ απ ἆθπι- 
εποι Έασε Υο]]κοβοπθη Ἠαπά]απᾳ. 
γα]. ῇ 45. Ψ 991. - ἀπό τα ἕλό- 
μην μό ἀορρε]ίεπι Ασοοἄβ. Ζα Ετ. 
Ῥι. απ, 185, ὃ (11). -- µήστωρα 
φόβοιο: Ζα ὄ 9π. 

109. Αργπάείοπ εσρΠοαίναπι. --- 
τούτω νοπι ΡἰαπάραπΚῦ ος Ἠεάει- 
ἆθτπ ἀῑθ 1Ἠπι ἔθτηθτ εἰοπεπάθη, ἀῑς 
4ε5 ἈΝσθείος, τώδε ἀῑαο 1πι ηΆἈ]ΠΘΤΘΠ 
ᾱ. 1. πιεΙη6. --- Δερώποντε, ἀῑθ 114 
ρεπαπηίεπ Ῥεϊιάετεειῆσεηπ Ἠ/ασεπ- 
Ἰεη]αγ. --- ποµέω ἵηπ ἀει Πίας πατ 
Ἠϊες απά 118. 

110. Ἐτείες Ἠεπιϊκασ]: σα 4 865. 
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εἴσεται, ἢ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν.« 

ὡς ἔφατ᾽., οὐδ) ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
Νεστορέας μὲν ἔπειθ) ἵππους θεράποντε κομείτην 

ἴφθιμοι, ΣΘένελός τε καὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ' 
τὼ ὃ) εἰς ἀμφοτέρω «{ιοµήδεος ἅρματα βήτην. 

Νέστωρ δ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
µάστιξεν ὃδ᾽ ἵππους' τάχα ὃ) Ἕκτορος ὤγχι γένοντο. 
τοῦ ὃ᾽ ὑθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός' 

καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν., ὁ δ᾽ ἠνίοχον θεράποντα, 

στο 

υἱὸν ὑπερθύμου Θηβαίου Ηνιοπῆα. 190 
ἵππων ἡνί ἔχοντα βάλε στῆθος παρὰ µαζόν. 

ἤριπε ὃ) ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἳ ἵπποι 
ὠκύποδες' τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 
Ἕκτορα ὃ᾽ αἰνὺν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο" 
τὸν μὲν ἔπειτ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 19ὔ 
κεῖσθαι. ὃ ὃ᾽ ἡνίοχον µέθεπε 8ρασύν. οὐδ' ἄρ) ἔτι να 

- ὑθύνομεν Κοπ]απκῇν. -- ὄφρα 
Ῥϊ9 εἴσεται -- Π 945 ἓ. καὶ Ἔκτωρ 
απο Ἠεκίος, Ψθ βΠάθΤΘ 68 βθ- 
ηασβαΤα ετ[αἨτθη Ἰ9ύθη. 

111. εἴσεται, ΕΕΝΑἨΥ ψετάἀε, 
Ἐπίπταπι ΠΟ] ὄφρα: Ἁτ. Ρι. 64, 
8, 6. ---ἤ οὗ: Κτ. Β. 69, 39, δ. 
--- καὶ ἐμόν, πΊοΏΏ Ὀ]ο[α 5θἱῃ Βρεος. 
-- μαίνεται (πάικα, Ριᾶς. ἵη αἱ]- 
Ρεπιθῖπεπα ΒΙΠππε) ἐν παλάμῃσιν, 
νρι. Π Τά {. 244 1, σα 4 196. 

119. Ὑρι. σα Η 48. 
114. Εὐρυμέδων ἀετ Ἠ/ασεπ]επ]ες 

469 Νεείου: τα 4 328. 
116. εἰς, ἀπχοἩ ἀμφοτέρω ΥοηΠ 

4ιομήδεος ἄρμ. ρεϊτεπηί: τα Ε219. 
Κντ. Ρι. 68, δ, ὅ. [Αηµαπβ.] 

116. ἐν χείρεσσι Ὀεῖ Λάβε, γε 
Ῥεῖ τιθέναι. --- Λάβε, πο] γοη ἆθτ 
ὤντυξ ἆεβ Ἰ/ασεπ8, πο ἀἱεεε]ρεπ 
Ῥεξεββσί Ζα Ἠηετάεη Ῥβερίεἃ, υρΙ. 
Ε 825. Ζνεῖερ ΗοπαϊβΙσῇ -ξ Ε 928. 

117. Ἐτείε ΗεππείοὮ -- Ε Τ68 
α. ὄβετ, Ζηεῖθες: να]. 3 441. 

118. τοῦ αρηᾶηρϊα Υοη ἀκόντισε, 
ατα ὑθὺς μεμαῶτος, νβ]. 4 96. 
Υ 986. Χ 248. 284, ψῖθ ϱιἵ ϱεταάςθ 
απέ εἶθ εἶπαί ὔττηίο, 

119 -- ϐ 502. ὅ 1ΤΙ. ὁ δέ περ 
416 Ιάεπ(ᾶέ ἀες ΒαὈ]εξ{ς 1π Ῥεϊάςη 
Βάΐσεπ Ἠθυτοχ, ἀετεπ ἩΗαπά]ππσεηπ 

Κοϊπο]ἀρηῖ βἶπᾶ: νρ]. 196. --- ἡνίοχον 
α]ε]κγ]βο]ι Ῥεῖ Βερώποντα: τα Ε 
680. [ᾶΑππανρ.] 

190. Ὑρι. 
Ἠϊετ οι Ἀ]ιηῇ. 

191. Ετβίθ Ἡοπικί. -- Π Τ5Ῥ. 
ἡνί᾽ ἔχοντα ηΒβεὰ ἡἠἡνίοχον 119: 
ν/ἈἨτεπά οτ ἀῑο Ζᾶρε] Ἠαπάλμαβίε, 
--- Ὑετβεοπ]αίς: σα ἆ 480. 

122--1256 -- 814-- 917. 
123 --- Ο 4ὔ2. Ώα9 ουβίο Ηοπιϊβί]ο]ι 

ὅ[ίοτ, --- οἳ 1Ἠπῃ, 
125 -- Ε 296. 
134, Ὑρ]. Ρ 88. πύκασε νεάσε]έο 

41οΒί, παπι ἄφζοχζα, απιβοτίο, τρ]. 
τ 616 υπᾷ Ρ 591 τὸν δ᾽ ἄχεος νε- 
φέλη ἐκάλυψε µέλαινα: 419 ΠΜε]άθῃ- ᾿ 
βολα[ῦ νητά πγῖθ εἶπε Ἡγο]]κε σεἀασΒῖ, 
πε]εμο 5ἱ6 Ἅπι 4ἴθ φρένες Ιορῦ, 
ππά ἆἱο Ἰλήτκαηπρ ἆανοι 1π επί- 
βρτθολεπάετ Ἰεῖεε, π]θ ἀἱθ αιξ επ 
Ἀπ[αοτη ΡΙΠΠ ἀθβ Αα1σος: νρ]. 5916 
πι 32994. --- ἠνιόχοιο οὐ]εκάνες 
ἄθπείν σα ἄχος. 

196. Ἐπεῖθι ἨεπήείοὮα -- 511Τ. 

Ττ. Ἠνιοπῆα, πα 

4 935, ΖἸπεῖθεν - ϐ 91Τ. Ο 651. 

Ῥ 4ὔ9. 
196. ὁ δέ: τα 119. -- µέθεπε 

ρῖηρ ηβ ο] ᾱ. 1. ϱαομίο οαῇ. --- 
3 2/ 

οὐδ᾽ ἄρ) ππᾶ 4επη αιοὮ ηΙο]ῦ, 
εηἰερτθε]επάἀ βείπεπι Βεπιὔμεῃ, --- 

η 



8. ΙΑΙΑΔΟΣ 6. 4 

ἵππω δευέσδθην δημώντορος αἶψα γὰρ εὗρεν 
Ἰφιτίδην ᾽Αρχεπτόλεμον 9ρασύν. ὃν ῥα τόθ ἵππων 
ὠκυπόδων ἐπέβησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. 

ἔνθα κε Λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο. 190 

καί νύ κὲ δήκασθεν κατὰ Ἴλιον ἠύτε ἄρνες, 

εἰ μὴ ἄρ) ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
βροντήσας ὃδ᾽ ἄρα δεινὸν ἀφῆκ ἀργῆτα κεραυνόν. 

κὰδ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων «4ιομήδεος ἧκε χαμᾶξε" 
δεινὴ δὲ φλὸξ ὥρτο Θεείου καιοµένοιο. 1956 

τὼ δ᾽ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ ὄχεσφιν. 
ἸΝέστορα ὃ᾽ ἐκ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα" 

δεῖσε ὃδ᾽ ὃ γ᾿ ἐν δυμῶ, «4ιομήδεα δὲ προσέειπεν’ 

»Τυδεῖδη., ἄγε δὴ αὖτε φόβονδ᾽ ἔχε µώνυχας ἵππους. 

ἔτι ταῖς Ίαπσοτ Ἐπάφι]ρο τος ὃδ(ο)ήν. 
[Αππαπς.] 

19Τ. σηµάντωρ γοπι Ἠ/ασεπ]απ]καυ 
ητχ ἨΙεγ. 

198. ᾽Αρχεπτόλεμον ΏἩΣ 1η ἀ1εδθτα 
6εβ8ηςε ετπᾶλπῦ: νρ]. 912. -- ὂν 
ῥα πεῖεμοι οι ἆθηῃ Ἠπη.--- ἵππων 
τοπι Ῥθβραππίει ΊΜασεπ, ὑτοίσ ὦκυ- 
πόδων: 7α Ἡ 16. 

199, δίδου δὲ Ἱπιρετί,. Ῥοῦ ἆατ, 
τοἸοἸηία, ἵπ ομιαβύίεομεν Βύε]απς 
σατα γοτπετσεπεπάεπ Ὑδτραπι παπά 
πηζετ Απίσαῦο ἆθτ τοτπετρεπεπάεη 
τε]αίινοη Κοπείτακίοη, σαι] ἀαπαῖς 
8η 4ϊ6 νοτπετσεπεπάο Ηαπά]απς 61η 
Νερεπιαπηβίαπά απΠσθβοῄμ]οββεπ ππ]τᾶ 
Οπῖχ: πάπα). -- χερσίν Πιο]αῖν 
465 Ζ1ε]ς: 1π ἀ4ῑε Πδπ ἆ6ϱ. 

180 -- 4 910. Ῥιε Ψεγφεπάιπηπσ 
4ε5 Ψευγςος 180 Ἠῖετ νοπι Ῥαπάραπκύ 
46 ρτιεοβίκοπεη Ῥάπσεις 5 Ῥθ- 
ΓΠπεπιάεπᾶ. --- ἔην, ἀ4αβ Ἱπιρετίεκή, 
τς κέ αἱ Ἰχοβ]ίς ἆοι Του 

. φαηρεπμεῖς σατ Ῥερεμτεῖραηπρ ἆετ 
ΒτίπαΏοη, ἄαππ Αοτῖείο γοπι ΕΙπ- 
ἐσίεὲ οἱησοίπος Ἠαπά]ππσεη:7α Η2Τ8. 

'--- ἀμήχανα ἔργα, 6εβεπ ἀῑρ ιαπ 
πΙοΠῖς απδτίομῦεη Ἱαπη, Ἠεῖ]]ο86 
Ώ]πσε ἀᾱ. 1. ἀ8 Β ο] πηχηςέθ ; Ἀτρείο, 

Γ πβι. 4 δ6ἱ8δ. [Ἀπμαπσ.] 
ο 181. σήκασθεν (σαχ 116), 4α5 
: Ῥαμ]εκῇ 18 απς πατὰ Ἴλιον Ἐ]αν. 

-- ἠύτε ἄρνες τατ Βεσεϊοππαης 
4ετ τνῦ]ῖσεπ ἸἨπ]επ]οβίσ]κεῖῦ. --- 
Ίππο ἄρτίσεπε παςη ἆετ α]]σεπηεί- 
πθη Ἐ]πομπὸ ἆετ Αομᾶετ ἀἱο Ίασοα 

4εχ Ἔτοευ ἀπτοἩἈ ἆεπ εἰηζῖσεη Γν- 
{οἱσ ἀ4εβ Ὠϊοπιεᾶες 119---121 οεἴπο 
5ο γεχΖγαι{ε]ζθ υθτάεη Κοππῖθ, Ζ1- 
τηθ] Ἠε]κίοι 5οποη Γᾶᾷτ 4επ σε{α]]ε- 
πεηυ Ὑ/ασεπ]επ]κες Ἐτδαί” σεαπἀση 
παΐΐζα, 1850 σαη7ζ πηΏεστεϊ{]Ισῃ. 

199. γαι. σα Τ' 9τ4. 
198. ἄρα πῇῖ Καχζεπι Ἐπάνοκαιὶ 

οι δεινός, πο δὲ Ο 656. -- 
δεινόν Ζ1ι βροντήσας, νο Ύ 66. --- 
ἀργῆτα κεραυνόν, ἴπι Ώαξν Ύεις- 
βεΏ]α{β ἀετ 04. 

196. Φεείου παιοµένοιο αὈ]αβῖν. 
σεπεβν: τοη ἆθεπι Ῥτεηπεπάεη 
Ὀο]πναίει, απ ἆἀθτ Β]ίπ εἴπαι 
Φοηπε{ε]σετασ]ζα γοτρταῖΙξεη «οΏΙεη. 

196. παταπτήτην, 7α παταπτήσσω, 
Αοςτ. Π παοἩ ἆεν Κοπ]ασαβίοη απέ 
µι: νο]. πεπτηώς. 

191. Ὑε]. 4 198. 
198. ἐν ΔΦυμῶ Ὀεῖ δεῖσε εἴ- 

βοΏγα]ς, πγίθ πθσἩ ϱ 672. π 881, 
βοπεῖ θυμό. [Απμαηπσ.] 

199. δὴ αὖτε ἀἆοο]ι πΙεᾶστ, ἵπι 
6ερεπκαί” Ζα ἆθπι Ῥϊεπετίροη Ῥου- 
ἀτίησεῃ. --- ἔχε Ῥί8 ἵππους -- 4518, 
τιομίςα, ΊθηΚκα. Ώα[Β Νεείοτ ἀϊεδθ 
Δαβοτάεγαησ απ Ὠϊοπιεάςς τ1εΒ{εῖ, 
166 απρερταϊ{]1ςσμ, απ Νερίοτ Ῥίβμοτ 
ἀἱο Ἠοβδο Ἰεπ]ίο ππᾶᾷ από 16Τ ες 
186, ἆεντ ἄεπ Πε σεσεθεπεπ Εαῦ 
απς{ἡητί; ἀἴ6βετ ἨτάετεργαςἩἨ πᾶτα 
ηαχ ἆπτοα ο Ὑοναπβεείσαησ τα 
1ὅβθη, ἆα[5 Ώιοπιθᾷςε, αἱς ἆαπι Νερίοτ 
4ϊε Ζᾷσα] επίΠε]εα 19Η, εἷο απ 81ο] 
6ΕΠΟΤΊΠΙΘΗ, 48ηη αὖΌει πᾶητεπά ἆαν 
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ᾗ οὐ γιγνώσκεις, ὃ τοι ἐκ «4ιὺς οὐχ ἔπετ ἀλκή; 
νῦν μὲν γὰρ τούτω Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάξει, 

σήμερον ὕστερον αὖτε καὶ ἡμῖν. αἲ κ᾿ ἐθέλῃσιν., 
δώσει" ἀνὴρ δέ κεν οὔ τι «4ιὸς νόον εἰρύσσαιτο, 
οὐδὲ μάλ᾽ ἴφθιμος, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν." 

τὸν δ᾽ ἡμεέβετ) ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης: 

8. ΙΛΙΑΔΟΣ ϱ. 

μι. --- 

1456 

ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον., κατὰ οι ἔειπες' 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος αρολόην καὶ δυμὸν ὑκάνει" 

Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων' 

.Τυδεῖδης ὑπ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵκετο νῆας. 

ὡς ποτ ἀπειλήσει' τότε µοι χάνοι εὐρεῖα χθών." 150 

τὸν ὃ᾽ ἠἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

»ὤ µοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος., οἷον ἔειπες. 

εἴ περ γάρ σ᾿ Ἕκτωρ γε κακὺν καὶ ἀνάλκιδα φήσει. 
ἀλλ᾽ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ «4αρδανίωνες 

Ὀπίειχοάπης 199-- 1656 δἱε ἆθπι 
Κορίος πἰθἆάοι Ἀβροθτσοῦειπ 808. 
[ΑπΗ. . Σ µ 

140. οὐ: τα 1Ι 889. --- ο-- οτι. 
-- Ἐκ ιός ΥοἩ 2615 Ἰ6χ, ηπ8ΟἨ 
Ζοιβ’ Ἰ1]]εη. ἔπεται ἀῑεὶ Ῥεςσ]εῖ- 
{ες 4ο ἨΓαελτκταίς, Ζεὺς 
ἀλκὴν οὖκ ὀπάζει να]. 141, ἀοοῖ 
1866 1π ἀϊθβει Ἠεπάπηπρ ἀλκή ΒΙΠΠ- 
σι ὈῬε]ερῦ ροάασμί. Ζα ἔπεσθαι 
νβ]. 4 415. Γ518, απᾶ Ζζᾳπι ϱ8ΠΖΕΠ 
εάαπκεπ Ο 490 Ἡ. υπᾶ σι Η 396. 

141. τούτῳ ἀεπι ἆα, ΥΟΠΙ ἄθ8ΡΠ6Γ. 
κῦδος ὀπάζει, πο τ 161. 0' 506. 
ὦ στο. 

143. σήμερον ὕστερον: 7α Η ὅ0, 
Ἠπος 16 πο νῦν ἀἱε ΡΕΠΒΠΕΙΘ 
Ῥεείίππααπς σήμερον Ἰήπσαρεί[ᾶρῖ, 
απ ἴπ Έοχπι ἀεδ ἀθροηβαΐπεβ εἶπθ 
ἐχδεί]ῖομο Ααβθομό {ᾶχ ἄῑε Ζακαπῖς 
αηζαβδο]Ιείσεη, ἀῑε εἰπεπΏ]Ιοῃ π]οἩέ 
1π ἀ4θη Ζαςαπιππεημαησ 4εχ νΟΓΗΕΓ- 
Ρελεπάεη οτί αελὂτ . Ώϊθβες 
νηιτᾷ ογςῦ π{βοΠΟΙΩΙΩΘΗ Ἰη ἀνῆρ δξ. 
--- ἐθέλῃσιν, Κοπ]ιπκῶν: Ζα Η 91. 

145, ἀνήρ ᾱ. 1. εἵπ Ῥέετρ]ομεχ. σος 
ἄιὸς νόον εἰρύσσαιτο πιῦ πέν, Ῥο- 
{θηθία]ετ Ορίαδιν, κδπη ία σατᾶ οἷκ- 
λα]ίεῃ ἀεπ Ὑ1]]επ ες Ζει8, ᾱ. 1. 
66σεη ἀ4επβε]ῦον απκᾶπιρ{θη. 

144. οὐδέ πε φιεπι. 
ᾷᾳ ]α. 

-- ἐπεὶ ἡ 

146 -- 4 986. Ὦ 819. ναὶ δή 18 
ψϊχκ]11ο]Ἡ. 

141 --- σ 214. Ο 2908. Π ὅδ. τόδε 
νιοιεῦ απξ ἀάς Ῥο]σοπάς, να ἨΙθς 
πηῖξ οτ]ἁαογπάθτα γάρ ΒΠΡΘΒΟΠΊΟΒΒΘΗ. 
14, νο υ 49, φ Τὸ. 281, πᾶλχτθοπᾶ 
β0Π86 πο] ἀἱθβατα ΕΟΥΠΙΕΙΥ6ΥΒΘ επῖ- 
νγοᾶςεν Αβγπάεζοπ οἆοχ απβ[ἤμχθηάθβ 
ὁππότε 1ο]ρῦ. 

148. Ώα8 Ἐπῦ. φήσει παχ Ἠῖθχ 
ππὰ 158. 

149. φοβεύµενος, Ῥαχ[οῖρ. Ετᾶβ. 
τοπ ἆθπι ἀαπθτπάςη Ζαβίαπᾶς, πας 
ἆθτα ἀϊεβαπ Ζαβίαπιά αμ βο]ι]{ο[κοπάθ 
ΑΟΥ. ἵπετο νῆας, 6ἵπθ απβομα]Ισ]Ἰθ 
Ὀπιβομτοεῖραπσ {ῆτ: πατάς Ῥίδ 2α 
4εη αρα σε]αρῦ. 

185. 150 5 
151 -- ο 817. [Απμαπρ.] 
159 --- 4 9τ0 -- Η 456. 
169. εἴ περ ΥΘΏηΏ πΙτΚκ]1οΝ, 

πε 4π βαρεῖ, παν ΙπαΙκαϊ, Ἐηῦ. πό 
Κ 110. -- Ἔπτωρ ἆπτομ γέ Ῥείοπῦ 
πη]ῦ Ῥεζασ απ ἆεπ ἵπι Νασπβαϊσ 
ης ἀλλά {ο]σεπάεπ ἄεσεπβαίᾳ, νρ]. 

140 

--- 

4814 4261 Μ2Ις5{ Τ16ςΤ 
---κακὸν καὶ ἀνάλπιδα ἐοίσο απἆ 
βοἈπασὮ, πε Υ 9τ6. 3 126. 

164. ἀλλά: σα 4 85. ΟΠΙαβΙΒοἩΠθ 
Βίθ]]απς ἄετ ἨἩαιρίρδαζσ[εῖ]ε {η Ὑου- 
ἀθτ- απᾶά ΝαεΠββαίΣ. -- 4αρδανίω- 
νες: Τα Η 414. 

| αωκο. 
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καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαδύμων ἀσπιστάων, 166 

τάων ἐν κονίῃσι βάλες δαλεροὺς παρακοίτας." 
ὧς ἄρα φωνήσας φύγαδ᾽ ἔτραπε µώνυχας ἵππους 

αὖτις ἂν) ἰωχμόν' ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ Ἕκτωρ 
ἠχῆ Δεσπεσίη βέλεα στονόεντα γέοντο. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὺν ἄνσε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ' «160 
» Τυδεῖδη., περὶ μέν σε τίον «4αναοὶ ταχύπωλοι 
ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν᾿ 
νῦν δέ σ᾽ ἀτιμήσουσι' γυναικὺς ἄρ᾽ ἀντὶ τέτυξο. 
ἔρρε, κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο 

πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, οὐδὲ γυναῖκας 1656 
ἄξεις ἐν νήεσσι’ πάρος τοι δαίµονα δώσω." 

ὡς φάτο, Τυδεῖδης δὲ διώνδιχα µερμήριξεν. 
ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον µαχέσασδαι. 

τρὶς μὲν µερμήριξε κατὰ φρένα καὶ κατὰ Δυμόν. 

156. θαλεροὺς παρακοίτας -- 7 
490. Δαλερούς Ἠθρεη βάλες ὮῬε- 
ἀρααπσβνο]]ες Αἰὐποαῦ, 

16π. Βαβ]εκί Νοβίοτ: σα 199. 
168. ἂν) ἰωχμόν: τα 89. --- ἐπὶ 

δέ Αἀτετο.: Ἠϊπεετάταϊπ, ἆθῃ 
ἘΜεπεπάθη παοἩ. Ὀποῖϊθες Ηαπιιεῦ. 
-- Ο 589. | 

169 -- Ο 690. ἸἈΧέοντο: ἄἱε Με- 
{αρπετ αχ ΥδτεΙηπ]Ισοπαπςσ ἆετ ζα1ι]- 
χοῖοπεη, ἀοΠ5 Ἠϊπίες εἴπαπάθγ σθ- 
πποτίΘηεη Βρεςχθ, νσ]. Μ 158 { απἀ 
ἰοχέαιρα. 

160. Τσ]. Ε 101. 
88]: ἄ Ῥετ 1Ἠη. 

161. Υᾳ]. 4 967. 
102 -- ΙΜ 811. ἕδρη ἅἆτατο] 

Ἐλτοπαϊίπ, αρέασιν, τα]. Η 851, 
πλείοις δεπώεσσοιν: τσ]. 3 969. 

105. ἄρα Ία, πο Ίο Ἰείαί ος- 
κοππθ,. Ὠα8 Ἱπιρετ[εκίίβομο τέτυξο, 
πατςῖ, ταῖς Ῥεζασ αι ἀῑο {τᾶ]πετ 
σο]ιοσίο Αηβίο]ί: νο]. ν 209. π 490. 
ΛΙ 164. ΤΠ 38. --- ἀντί οἴσεπί]ῖοἨ 
8η Βδίει]6, ἆαπη Ζυπ Απκάταο]ς 
46γ βοποπϊοιθίο]]οπᾶσπ, Ὑοατίνει- 
ρ]εῖοεπαπς, πα γυναικός: ο6ἴπεπι 
Ἠοῖοε σιεϊομπαρίθ]]επ, τρ]. Ι 116. 
ὦ το. ὃ 646. 

164. ἔρρε, πο κ Το. Τδ. Χ 498. 
Ὁρ Δ40, Ῥ8οκο ἀῑολ, βοπθχ ἀϊο] 
Τοτῦ: σα 9599. Εο]σοιπάςς Αβγπάείοη. 

ΑτηθῖΒ, Ἠοπιθτβ Πίαβ. Ι. ὃ. 

τῷ δ᾽ ἐπί Ἱαι- 

-- κακὴ γλήνη Μοῖϊσοεςβ ῬᾶρροπεἨ, 
οἶπ Ἠδηπεπάετ Απβάταοϊις, ἆει Ἠῖεχ 
ἀπτοι ἄεπ σα]εσί γοχαπρο]ιοπᾷοἩ 
εάαπΚεπ γεταπ]α[εῦ 190. --- ἐπεὶ 
οὐκ: ἆἱο Νεσαίοι σελῦτο σΖαπι 
σαηζεη εἆαπκθῃ, η νγε]οπεπῃ 80Ώ6ς 
ἀῑο 1η ἆθπι ἀθπεῦῖν. αΏβο]. εἴξαντος 
ἐμεῖο ξᾷν ἐπιβήσεαι επίμα]ίεπο Ὑου- 
Ῥεάϊηπσαπσ ἄα5δ Ἡατπρίσεπ]οηε Ἰαί 
ππᾶ Ζπηᾶο]εῦ πθσϊετ π]τάς στ: 
ἄεπηπ πΙολπῦ πετᾶο 1ο]Ἠ πεϊομθη, 
ἀα[ ἆα . . . κὔππῖθαί. [Απ]λαπς.Ί 

106. πύργων: πα Η 998. 
106. πώρος ΥΟΤΊΕΣ, 616 ἆαδ ϱε- 

βοπεµεπ Κκὔππίε, αππᾶηονπα --ν1θ]- 
ΙΙΕΏΤ: 7α 4 39. 1 4ὔδ. δαίμονα 
δώσω, πατ Ἠϊ6χ, νβ]. Ι ὅτι θώνα- 
τον διδόναι, ριᾶρπαπύὸ {Εῆγ κακὴν 
δαίµονος αἶσαν (1 61), ἆαβ γοπ εἴποτ 
{θΙπά]ΙοὮ πγκεπάεπ (οὐμεῖῦ νε- 
Ἠᾶπσίο Ὑοετάθτραπ, ἄεηπ Το. 

167 -- Ν 450. Ζνεῖζος ΗοεπιϊβΙοἩ 
-- 4 189. διώνδιχα π8οἩ Ζπγοί Φεϊΐτθι, 
ἆθμος πε] Γε]πἀ. 

168. στρέψαι, Ππβπ] αν Πο] µερ- 
µηρίζω, ν]θ η 169. 440. ὦ 986, 8ῦοες 
π16χ πας] διώνδιχα ππθτμὸνῇ, πγε]- 
οπεΒ νίεΙπιθῃ οἶπο Ιπᾷϊτε]ύθ ΡΏοργε]- 
ἴτασο δτπατύεη 16/86, πιο ἅ 189. Ν 
406. -- ἐναντίβιον μαχέσασθαι: 2α 
6 255. 

169, 1Τ0. Ὑβὶ. Ε 611. Δαγπᾶο- 
ἴοη εκρ]οαθίνατη, --- τρὶς δέ Απα- 

4 
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λος, τρὶς δ ἄρ᾽ ἀπ᾿ 
σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι. μάχης ἑτεραλκέα νίκην. 

Ἔκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας' 
».Τρῶες καὶ 4ύκιοι καὶ «{άρδανοι ἀγχιμαχηταί. 
ἀνέρες ἔστε., φίλοι. µνήσασθε δὲ Δούριδος ἀλκῆς' 
γιγνώσκω Οδ’. ὅτι µοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων 

νίκην καὶ µέγα κῦδος. ἀτὰρ «{αναοῖσί γε πῆμα' 

νήπιοι., οἳ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μµηχανόωντο 

ἀβλήχρ᾽ οὐδενόσωρα" τὰ ὃδ᾽ οὐ μένος ἁμὸν ἐρύξει' 
ἵπποι δὲ Ρέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν. 

ἆλλ᾽ ὅτε κεν δὴ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι γένωμαι, 

8. ΙΑΙΑΔΟΣ ϱ. 

Ἰδαίων ὀρέων κτύπε µητίετα Ζεὺς 1τ0 

115 

180 

μνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηίοιο γενέσθω. 

ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω. κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς 

[άργείους παρὰ νηνυσίν, ἀτυζομένους ὑπὸ καπνοῦ.]- 

ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνήσέν τε" 

Ῥλοτα, ΙΠ 4ΕΠΙ ΦΙΠΠΘ: αΌθτ ]εάοε- 
η]. 

1Τ1. σΏµα τιθείς, νε]. Β 9ῦδ. φ 
418, Ζα Ι 3286. -- μάχης ἑτεραλκέα 
νίκην, σα Η 26, ΑρροβϊβοἨ ἀες5 Ιπ- 
Ἠα]ίς Ζα σῆμα. 

Υ. 1το-- 219. ΠΗελίογς ἀγο]οχιῖε 
1ἱεάεῃ πασ]ι Ιἱοπιεᾶες’ Εἰιολ. Πεγες 
φεγφευ[ίσ]ιεν Τεγδιοῖ Ῥοδείάονι σι 
Ἠγιζετείανιᾶ ΄εφεν Ζεις ζι Όειρεῃον. 

1τ2--1τά--- 1{255-- ο5τ. Ο 486--- 
48Τ. Ρ 1559---1865. 

1πο - 2 110. 0:846. υρι. σα 
Ζ 66. 

1Τ8 -- Ν 150. 4ύπιοι αἰξ Ἠαιρί- 
τετίτεζετ ἆετ Βιαπάθβσεποβδεη βε- 
ὨΒΠΩΡ. -- «άρδανοι: τα Β 819. 
ἀγχιμαχηταί: τα Β 604. 

114. Ὑρι. τα 6 112. 
115. γιγνώσκω δέ Ὀεστϊπάρπά., --- 

πρόφρων Ιπιπιετ ΡτάςΙκα αν ααέ ἀαβ 
Βαῦ]ε]κί ΆΌῬεσοσεῃ. πατένευσε 
Αοτῖαξ, πιομῦ Ὠ]ο[β τοηπ ἆεπι εΏεη 
ει{ο]σίεπ Ώοππες (1Τ0), Αβοπάενη 
ΑποἩ γοηπ ἆεπ {ᾖὔπετη Ζείεμεῃ. 

1τΤ. 118. νήπιοι 415 Απετιί: ἀϊθ 
Τποτεῃ. --- ἄρα δή 18 παηΠΘΗΣ. 
--- τείχεα, ἆει Ῥ]ηταὶ πο πύργοι, 
τα Η 8988, τοη ἆετ Μαποτ πό η πν- 
ΤΊΘΗ. µηχανόωντο πιΏπβαπι 
Ῥατίεη, της Απηεπάππσ Ὦθβοῃ- 
ἀθτει Απεἰγεησιησ απὰ Καπδῖ; ππι 
8ο ἤρειταβοπεπάςεχ αἶπά ἆἱε {ο]σεῃ- 

4οπ τρτλάικανθοη Βοβὔπιπαπρεη 
2απι Οὐ]εκί, ἀῑο Ῥτο]ερίϊβοῖ ἆῑο ἆοτ 
Ετφατίιησ ἆαεντ Αομᾶςεγ εηὔᾳθρεηρε- 
βεἰσίο Ἠ/Ιτκαπρ .8π98ΡΓ6ΟἨΕπι, ἀβληχρά 
βοηἈπαςοἩ, οὐδενόσωρα (πας Ἀ1ετ) 
Κ6ΙΠΕ6Υ Βοπολέαηῃ πγθχῦ, --- τὰ 
δέ, παςἩ τάδε τείχεα͵ ΔΠ8ΡΠΟΣΙΒΟΗ 
Ἡθτνογρο]ιοῦον. -- οὐ πάς Νας]ι- 
ἀταο]ς νοταηροεβία]]{, πι ορεπβαίᾳ 
2α 4αγ νοπ ἆθηπ Αομάθτα ῬοθμὈε]Ιο]- 
εσίεν Ὑτκαηπς: πα]ῦ πΙςλίεη, 
[Απ]αηρ.] 

180. ὅτε, γη η, βουα]ά, πἰο]έ εὖ 
πΘΠΏη, ναί] ες η8ς] ἆεπι Ύοτ]οχ- 
ρομοπάθα απ. ἄεπ Ἐτοὶρ π]ολῖ 
Ζ2π/εΙ{ε]{. --- γένωμαι Κοπ]. ΑοΟΓ.: 
Ζα Η 9Ι. 

181. μνημοσύνη γενέσθω, Ὅπι- 
ϱοἩτείθαπς μᾶν ἀαβ Ῥαμρίν, πι Ἠ 409, 
γρ]. Ρ 610 τὶς μνησάσθω. ρετ ἆαβ 
ἹπάεβπΙίο Ῥτοποπιθη τὶς τα Η 1ὔ6. 
ϱ 691. ΒΙπη: 48Πη 85οχσο Ἱεάςτ 
εἰ ετῖσ {ῆν Ἐεταεν. --- δηῖοιο ἵπ ταχ- 
ερτπησ]ῖομετ Βεάεαίαπσ γοη δαίω 
Ὀτοππεπά, Γ]Απππηθπ. 

182. σι. Ἐ απ. 
1865. Ὠϊαβετ ἵπ ἆεπ Ῥθβύεπ Ἠαπά- 

ϱοἩτι επ Γεπ]επάο Ύ6δτβ, π8ος Ι 248 
σεῦ]ἀεί, ππι αὐτούς Ζα τετνο]]είμπ-. 
ἀΐσεπ, 5οππγᾶο]πῦ παχ ἆῑδ Κταβ ἀ4ετ 
νοτπεχσεηεπάρη Ώτοβαπρ αὐ. 

1864 -κ- Ὁρ 442. 

---- 
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»[Ξ5άνθε τε καὶ σύ, Πόδαργε, καὶ 4ἴθων 4άμπε τε δῖε,] 186 
νῦν µοι τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν µάλα πολλὴν 

᾽άνδρομάχη, θυγάτηρ µεγαλήτορος ᾿Ἠετίωνος, 

ὑμῖν πὰρ προτέροισι µελίφρονα πυρὸν ἔθηκεν 

[οἶνόν τ ἐγκεράσασα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι;] 

ἢ ἐμοί, ὕς πὲρ οἳ Θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι. 190 

ἆλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, ὄφρα Λάβωμεν 
ἀσπίδα Νεστορέην., τῆς νῦν κλέος οὐρανὸν ἴκει, 
πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν. 

αὐτὰρ ἀπ᾿ ὤμοιιν «{4ιομήδεος ἱπποδάμοιο 
δαιδάλεον θώρηκα. τὸν Ἡφαισδτος κάµε τεύχων. 

186. Ὑιεγ τοπ ἆετ ἘΈατρο οπῖ- 
Ἰεππίε Ἡοεξεεπαπιεη, ]ε απαῖ σα 
εἴπεπι ΈῬαατ νετρυπάεη: Ἀάνθε, 
Εα]ρεοάετ ]εαΏε]]ε ιπά Πόδαργε 
Ἠγα1 [8 {τ [5 (αἱ5ο βοπβέ πο] θε]ννγαχ7, 
Ξ- Ἠαβρῃρθ), ἀἴθων ἙΒταπάίασ]ὴς 
ππᾶ 4άμπε Ῥολίπιπιε]. -- Ῥίο 
ΒΟΠΟΠ τοπ Ατἰκύατο]ι απβσθερτοςμεπθ 
γετπετίαηρ ἀ4ες Ύδγεεε στᾶπάεῦ 5ἶο] 
ἀαταιξ, ἀαίς 1. ἀἱς ἨΠετοεπ Καῖπε 
Ὑπετρεεραππθ σοεῦταποεπεη, 9. αἱ]6 
ἀϊεβε Ἠοεβεπαπιεη επἐ]εηπέ εἶπὰ 
«τς Τ' 400. Ὁ 996. ψ 946, 8. ἀϊο 
{ο]σεπάθα Ώπα]ε ἆει γετρα ἆπο- 
τίνετον τ. 8. Ὑγ. Ἱηρε2πιηρθη ης 
ποη εἴπεπι Βοβεερ8ατο γεγείαπάεπ 
πετάεη. ἸΝἄτο ἀ4ετ ες πτρτὔησ- 
ΗσἩ, «ο γγᾶτει 2Υγεῖ 1οεπρέετάς παπά 
2πγεΙ Βεϊρέετάε ΑΠΖΙΠΕἨΠΙΕΠ. [Αι- 
παης.] 

186. τήν Ἴαεπε, πεῖεξ αι ἆθῃ 
{οἰσεπάεηπ Πε]αβνεαίς Ἠ]η. --- ἦν 
πηῦ ἄεπι ρτᾶ καν ἀἆατατέ Όεσοσο- 
ΠΕΏ µάλα πολλήν, πε]ο]ςο 1π 86 
γείομεπι Μα[5ε ]4[50 Ίπι Ῥο]σεπ- 
4επ εἶπ Ὑατύαπα, π]θ κόµισσε οἆετ 
παρεῖχε ετψατύεη, είαΐξ ἄθεεεπ Εο]σέ 
απακο]αῦμΙβοὮ εοξοτο ἀῑε εροοϊα]ῖ- 
εἰετεπάε Απθζημταης πυρὸν (παρ-) 
ἔθηκεν. 

187 -- 7 995, εἨτεπᾶο ΒῬοζείς]- 
παηρ Γᾶτ ἆάς εἴπ{αςηο: πιοῖπθ σα Μπ. 

188. πάρ 7α ἔθηκεν. -- προτέ- 
ροισι ῥτλα]]καἰῖν Ζα ὑμῖν. 

189. ἐγκεράσασα, σεπιεῖηῦ 18ί: ἵη 
41ε Κτίρρο. -- Ζπεῖζορ Ηεπικέ]ε]: 
πι «ἆ 2605. Ὠει Ύετο ππιχάθ Υοη 
4επ Α]ζεπ {εῖ] πεσεη ἀες Ιπ]α]ίβ 
ψειποτίεη, {ει]ς πεί] ἀά5δ πιῦ τέ 

195 

ἈηΏσθβςβ]οββεπο Ῥατιοϊρίαπα απ[βοτ 
ἀεπι ΖπΠβΑΠΙΠπΠΕΠΠΒησε ἆ4ετ Κοῃ- 
εἰτακίοἨ εἰεβῦ, 

190. ἤ Ῥοβϊελῖ αἴε]ι Αιξ προτέροισι 
188. ΑΙ ΟΡΙεκὺ 15ὲ Ἠ]ετ Ρεῖ ἐμοί, 
σῖτον σα ἀεπκεῃ. --- ὃς περ πε]- 
οπεχ ἀοςῇ. 

191 -- Ὁ 414. Ὑοι. Μ 412. 
199. νῦν ποπ τα Ὀεβεμτάπ]κοαη 

αα{ ἀῑε αππαϊ(ζε]ρατθ πᾶς]μςίο ἄεσοθι- 
νιατζ, 8οπάετη α]σεπιεῖπετ, πε 9 
Τ4 τότε. 

198. πᾶσαν ρτλικαν, Ώθσοσοπ 
αα{ξ ἆαξδ απε τῆς 199 7ὰ επίπεμιπεπάθ 
Φτρ]εκί θες Αεοπβαίῖνς ο. Ιπέ, πε]- 
εσεχ (παχ Π{ετ) 4ετ νοτμετσεπεπάεα 
Εοτπιε] εἶεἩ 8ο απβοΒ]1είΒΕ, ἀαί[ς ετ 
4επ Τπῃα]6 γοη κλέος Ῥοραπιποὔ. --- 
κανόνας οἴσεπί]ῖοὮ Ἠομτείᾶρε, ἆαηπ 
πιθίἍ]]επε Βδητεπ, δοΠμΙ]άρῆσει 
Ζατ Ἡαπάπαραηςσ ἆθβεε]ρεῃπ, Ατπι- 
Ῥῆσει παπά Ηαπᾶστιβ αη ἀετ Πππεη- 
βθῖίε ἆθεβ Βολ]]άθε. --- αὐτήν οἵ 
βο1Όβῦ (εν Φοβ1]4) ἴπι οσεπεαίσ 
Ζπ 4επ Βῆϊρε]η. --- Ὀρτίσεης 150 νοη 
ΕΙΠπεΙΙ αβοἰοπεη ροἰάεπεηπ Ῥελι]άς 
468 Νεβίοχ εοπεύ πἰτσεπςς ἀῑε Ἠεᾶο, 
ῶα88 τθα]ο γοτοι]ά ἀαξᾶν Καππ Ἰδσ]ι- 
βίεη5 οἵηπ Βομ]]ά ρεπθβεη εαῖη, 
4εβδεη ΟΡετῆᾶσ]μο εἰαῦῦ ἆετ σοπὅ]- 
Πο] ἄὈ]μο]βεπ Ώτοησθ παῖς ο]άρ]θε]ι 
ἄρετζοσει να. 

195. ΔιαςοἩἨ γοηπ εἴπεπι Ὀθβοπάςθις 
Καπεἰτεῖοπεη Ῥαηζετ ἀθςβ Ὠϊοπιεάες 
ν/θΙ[5 ἆῑε Πῖα8 βοηδῦ π]ολμῖς; απ ἅῑς 
Ζ 9896 νοη αικο εἰπσείαιβο]λ{ία 
πο]άεπε Ἠθρίαης Ίαηπ πΙοΠὲέ σο- 
ἀαοβί πετάρη, 

4 
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τά α 

. 

εἰ τούτω κε λάβοιµεν, ἐελποίμην κεν ᾽4χαιοὺς 

αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειάων.« 
ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, νεµέσησε δὲ πότνια Ερη. 

σείσατο ὃ᾽ εἰνὶ Βρόνω, ἐλέλιξε δὲ μακρὸν Ὄλυμπον, 
καί ῥα Ποσειδάωνα µέγαν Θεὺν ἀντίον ηὔδα": 200 

»ὢ πόποι, ἐννοσίγαι εὐρυσθενές, οὐδέ νυ σοί περ 
ὀλλυμένων «{αναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ Ῥυμός. 
οἱ δέ τοι εἰς Ελίκην τε καὶ 4ἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσιν 

πολλά τε καὶ χαρίεντα" σὺ δέ ὄφισι βούλεο νίκην. 

εἴ περ γάρ κ ἐθέλοιμεν., ὅσοι «4{αναοῖσιν ἀρωγού, 206 

Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν, 
αὐτοῦ κ᾿ ἔνθ) ἀκάχοιτο καθήµενος οἷος ἐν Ἴδῃ." 

196. Ἐτείερ Ἠοπιφίο] -- Ε 918. 
εἴ κε ΔΏΠΡΕΠΟΠΙΏΘΗ θἴπσα, πῖῦ 
Ροϊεπίία]επι Ορίαν, ψε Ι 141. 288. 
µ 846, ν/οταΏπ 58ἱοἩἈ Ἠ6χ, πο Ε 91 
4ει Νασλμεαίσ ἵπ οπϊαβαβοῖετ / οχί- 
εἰε]]απσ αηβο]1ε[εῦ, --- τούτω, θολμι]ά 
ππᾶ Ῥαππογ. -- ἐελποίμην κε: ἀϊθβθ 
Ἡοβπππς Ἠαί Ζατ Υοταιβδείσπησ ἀῑθ 
ης ἀετ Ἐτυεπίπηπσ ἆετ Ἰγαβεῃ- 
αἰῆσκο νετυιπάεπε Ετ]εραησ ἆἀ68 
Ῥιοπιθάεε παπά ἈΝεβίος, 

19Τ. ἐπιβησέμεν, Επι. αο[. Ὀ6- 
ϱἴεῖσθη πιαςηθῃ, ΖΨπσεη Ζα Ὀε- 
εἰοῖσοιπ. Ὀηυτίσεπο αεϊπιπιξ; ἀῑθβθ 
Ἠοβπαης ποπῖσ σα 185. 

198. εὐχόμενος ρταἸ]επᾶ. ΓΔή- 
ηαπς.] 

199. Ζψοαῖίορ Ἠοπιϊδῆσα -- 4 590. 
σείσατο βἷο ψατῇ εἶοὮἈ Ἠϊπ ππὰ 
Ίι6χ, νοτ Ὀππι]]οη. --- εὖνί, νε 
ποςἈ Ο 150 απᾶ ἵπ ἆοι Ο.: 7α 
ι 41Τ. --- ἐλέλιξε δέ: Ὀει Ζεα8 σε- 
πᾶρι οἶπ Ἀιεκθπ βείπθν Ἡατπρίθς 
4 598-- 680 οἆετ ἀάδ ΝΙεάετεΙίσεη 
ϐ 449. 

900. µέγαν Θεόν, 5οπ50 νοη Ζει, 
Αγροϊιο, Ἀκαπιαπάχοβ. --- ἀντίον 
ηὖδα ϱοπεῦ τοσε]πιᾶ[θσ νγοη ἆἀθχ 
Ἐτνάεταπσ ἆοτ Ἠοάε παπά πηῖ τὸν 
οἆες τήν, Ἠϊεχ, πε « 9898, ε 28 
πηῖ οἴπθτι Ἐῄσεπηπαπιεη 1π ἆεπι 
ΒΙηηπε: τα θ{θ αἩ. 

2901 -- Η 465 (ν 140) -- α 59 
(Ο 558). οὐδέ νυ σοέ περ π]ολῦ 
εἴππια]ὶ ἀῑτ 5ε]οβδί: ἀῑο Ἠθινογ- 
Ἰεῦαπσ 468 σοί ἀπτολ πέρ ππ]τᾶ 208 
πιοβΙν]ετῦ. 

905. ὀλλυμένων «αναῶν -- 9868, 
Καπβα]οχ ἀθποίῖν; Ρατιοῖρ. Ρτῇβ.: 
τα Η 2Π. 

903. οἵ δέ αἆ γετβαζῖν Ὀεστϊπάρπά: 
(ὔμταη Ίθπ6 ἆοσοὰ .. . -- "Ελί- 
κην, ΥΕ]. Υ 404,7 Β δτὅ, ππᾷ Αὐγώς, 
αθθοτήμτηίο Κααςίἁζζεπ ἆ6β Ῥο- 
βο]άοπ 1π Αοπα]α. -- δῶρα βἰπά, 
πο ἀγώγουσι ΕἄἤὨταη Ἠϊπαι ἓ (2απα 
Ἰοσμσε]ερεπεν Τεπιρε]) τοῖσι, Ορ{ογ- 
{Ἴθτε, υσ]. 4 990. 

904. Ἐτείθς Ἡρπιϊκεῖοἃ -- Ι 599. 
βούλεο νίκην: 7α Η 91. 

906. Ἐταίες Ἠοπιϊς[ίο]ι -- Β 198. 
εἴ περ πας ροθεπα]επι Ορίαδίν: 
ΊΥΘΩΠ Ὑῖτ Ἀπάθτβ πυς ππβ θπί- 
βοἩ]1ε[5οη Κὔπηῖθῃ. ---ὅσοι 4αναοῖσιν 
ἀρωγοί, αα{σεσᾶλ]έ 09189 8. Υ 88 8. 

906. ἀπώσασθαι: πα 96. --- ἐρυ- 
πέμεν Ἠϊππα]ε ἵπαπ, 8ο ἀαίβ ο 
4εα ἜΈκοθτα πὶομί Ῥοαϊβίομαεπ Ἰκαπη 
-- ἀἱο Ψοτρεάιπραης Εἴχτ ἁπώσα- 
σθαι Ίρ. -- Ζην Αοοπβ. τοπ αἶπεπι - 
Νοπι, Ζής, πψὶθο οὈεπία]] απι Ἐπάς 
468 Ύθτβε ᾗ 2606. 6 981. 

907. αὐτοῦ ἔνθα, 6ἵπὸο Ζ1βΑΤΑΠΙΕΠ- 
εἴε]]απσ, νο 3 674. ε 208 ἐνθάώδε 
αὖθι, απ Οτί παπά Β{9116. ἆοτῦ, 
εσεπ ἀοτῖ, πασβποτ ὈῬορπιπις 
ἀατοῖι ἐν Ἴδῃ, πασπἀτιοἷ]ϊοι Ἠθι- 
νοτρεποβεη ταῖς ῬΏθζπς ἀἁατααί, ἆαίβ 
Ζεαε, ππι α]]αείπ ἀεπ Καπιρί πας] 
βαἴπεπι επ σα Ίεπκεη (ναι. 
Ο 106 Π.), εἶοα ἀοτιπῖπ Ῥερερεπ 
Ἠαΐΐζε, παηπ αΏετ σεταᾶθ ἀοτί βΒεΠεῃ 
παΏ[ρζο, πο ἀϊο Ὀδάτοπδει ἀδίίος 
Ίηταῃ {επ ἀπτο]βείζίε. --- ὦκά- 

ἁ 
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τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη κρείων ἐνοσίχθων' 
»Ἠρη ἀπτοεπές, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 
οὐκ ἂν ἐγώ γ) ἐθέλοιμι 4ιὶ Κρονίωνι µάχεσθαι 210 

ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ᾖ πολὺ φέρτερός ἐστιν." 
ὡς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον' 

τῶν δ᾽, ὕδον ἐκ νηῶν ἀπὺ πύργου τάφρος ἔεργεν, 

πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν ἀδπιστάων 

εἰλομένων εἶλει δὲ 9οῷῶ ἀτάλαντος ἄρηι 216 
Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἳ Ζεὺς κὔδος ἔδωκεν. 

καί νύ κ᾿ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέω νῆας ἐίσας. 

εὐ μὴ ἐπὶ φρεσὶ δῆκ᾽ ᾿Αγαμέμνονι πότνια Ἡρη 

αὐτῷ ποιπνύσαντι 8οῶς ὀτρῦναι ᾽άχαιούς. 
βῆ ὃδ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾽Αχαιῶν 

Ίοιτο πηῦ ἆθπι Κατρα]εη Ρατ οΙρ 
καθήµενος: ἑ6 πὔτάςα 1ῶπι βεἴη 
εἵπραπι ΒΙ0σ6π απ ἆθεπ Τά8 
1οῖά πετάθη. 

208 -- Η 454 ππὰ ὄβίετ. 
909. ἁπτοεπές απ 6τ86ΟἩτοσΚ 6η 

(σε. ἐπτοίηθεν 298) ῃπ ἨΓοτίεῃ, 
γετπερεη ἴπι Ἡ οτύ. 

910. Τρι. 2 141. Ετδίθες Ἠεπιὶ- 
βοἃ -- 1 194. 

211 -- 155. 
919 -- Ἡ 464 υπᾶ αοπεῦ, Ὠϊθ 

Ἠ1ετ αΏβολμ]ε[βεπάε οἸγπιρίβεμε 
Ῥσεπο ΓϊἨτὸ γοη ἀεπι Μοπιεπῦ, πο 
Ώιοπιθᾶεβ βἶον αχ Ε]αοπί πεπάεῦ 
ππᾶ Ηεκίουγ αἰοὮ Ζατ Ψετίοίσαπσ απ- 
βοΏιο]έ, θες ἀῑο Εππζε]εομ]άεταης 
Ἠϊηπες τα ἄεπι Ῥαηπχκίθ, πο ἀῑθ 
Αολμᾶθιτ Ῥοταῖίβ ΖΥΙβοπεπ (ταθεπ 
ππᾶά Μαπετ 81ος Ζα5απηπιεπάτᾶησεη, 

9159---965. Ῥεάνγᾶάπιφυς ἄεγ ΑΕ]ιᾶεν. 
ΑΦαπιεπιιοης Τεγαιυεϊ[τιωιᾳ. «Εὖι 
οιὐπείίφεε Ζεἰο]επι Όοπι Ζεμδ: αῑε 
-Αε]ιᾶεγ ἀγήπφενι τοἴεᾶεγ Όο0Υ. 

918. τῶν δέ -- Αχαιῶν, πᾶμθτ 
Ῥοβίάπιπιξ ἆπτοὮ ὁμῶς Ῥὶ6 ἀσπιστάων 
914, αρηᾶησίσ Υοη πληθεν, ποσα 
ἀθς Βαυ]ο]εί 4ετ Βε]αίνεαί7ζ ὅσον --- 
ἔεργεν Ὀ]άεί: ἆοτ ραη7ζθ Ἠααπι, 
πθ]οπθτ αα[5ετηα]Ώ ἀ6ς 
Ῥο]μ1{{ε (ες Ῥομιβε]ασετ) νο 
4ετ Μαιεχ απ 4ετ ἄταβρεη αὖ- 
ΒοΏ]ο/[5, αἱβο ἀθτ Βααπι ΖΥΙΡΒΟΠΘΗ 
ἄταρεη παπά Μαποτ: νρ]. Ι 67. 87. 
Σ 915. [Απ]μανρ.] 

214. πλῆθεν {ἄ]]τε βἶοὮ, Ιπι- 
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ρετ[εξζ Ῥρατα]]ε] ἆθπι ἀγόρενον 919. 
3156. εἰλομένων τοῖῦ ἀετ {ο]σεπάεπ 

Ἐτ]άπίεταπρ ἀπτοῖ ἆκεκεῖρο Ύετ- 
Ῥυπ, πο Υ 817, Ἀππ]σπε Απξ- 
ῥάμτάπρετ 6ἶπεβ Ῥαχβίοῖρε Η 106. 
Σ ο0Τ. Τ' 9τ6. Χ 464. 1 στη. ἕ 941. 
248. [ῶΑδημανς.] 

916 -- 4 800. Τ 904. ὅτε ἀῑεπί 
ὄδίεν πεηῖρες σᾳτ Εἰσίετιησ ἆἀετ 
2εἵέ, αἱς Ζατ Βετειεππαπς ἆατ Ζ6ἱί- 
τοτ]ιἈ]μπίςκθ, ἀετ ἈῬιπαΠοα παπά 
πᾶλοτε εἰοὰ ἆλητ ψῖθ ἀϊσποαι], 
βΙπζσπια], ααςπἀο, ἄθτ Ἐαιβα]ον, 
Βοάεπέαπα. 

317. Ῥα Ἠεκίοτ 6Ώεπ οτβῦ τος 
4επι (ταῦεη απσε]απσί 166 παπά 
ἀϊεεετ βοπῖθ ἆἀἱδ Μαπετ πος] 
βοΏίπεπα Ἰνδοπεπ ἴἨπι ππᾶ ἆθεπ 
Αολᾶετη Ἰεσῦ, 8ο βοπεῖπί Ἠϊεχ ἆῑθ 
ἀ4επ Ἡδπεραπκέ ἀαεν αείαἩν Ὀεσείο]ι- 
πεηάο Ἰ/επάπηπσ Ἀρετωίερεν, πίθ 
416 191. --- πυρὶ κηλέω εοπςὲ αἰς 
γειββοβ]α({Β, παν Ἠ]θγ 1π ἆθτ Ὀπκο- 
Ἠβεπεπ 0ἄβιχ. 

218. Ἐτείεε Ἠεπι]β[ίο] --- 
ΥΕ]. 4 ὅδ. 

219. αὐτῷ ποιπνύσαντι͵ ἄετ Ώαίν 
Ρεῖτι ΠπβηίΕῖν αὐἐταλίθγὲ γοπ Αγα- 
µέμνονι, τα Μ411, εἰπεπί]εἩ π8οἩ - 
ἆθπι ο 9ε]9βξ βἱοἩ {η ΤΏΒΟΊΘ 
Ῥεπεραητςσ ρεεεῖσί Ἠᾶτία, ᾱ. Ἱ. 
51οἳ δε] Ὀδῦ στα τᾶἨτθῃ (ἐαπιτη σαι) 

ε 421. 

πηὰ .. . ποιπνύαω: τα «4 600. --- 
θοῶς, 9Ἡο ος σα αρᾶῦ νᾶταο. [Απ- 
παυρ.] 

250 Ξ- 4 611. Ν 1607. παρά τε, 
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πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 
στῆ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηὶ µελαίνῃ, 
ἥ ὁ ἐν µεσσάτω ἔσκε, γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε' 
[ἠαὲν ἐπ᾽ ἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο 
ἠδ᾽ ἐπ᾽ ᾽Αχιλλῆος. τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐίδας 230 

εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν ] 

ἤνυνσεν δὲ διαπρύσιον «{αναοῖσι γεγωνώς' 
»αἰδώς, ᾽4ργεῖοι, κάκ᾿ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί" 
πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ὅτε δὴ φάµεν εἶναι ἄριστοι, 

ὥς, ὁπότ᾽ ἐν 4ήμνω κενεαυχέες ἠγοράασθε, 

πηχορε]πιᾶ[ίσο ῥΒίθ]]απσ τοπ τέ 
βία{ζς παρὰ κλισίας τε. 

951. Ἐταίθ Ηεπιϊρθιοὶ -- ὃ 84. 
Ἐς εοπαῖηπί, ἆα[β Αρ. ἀἆεπ Μαπίο] 
ππίθη αΠΙΡΘΠΟΠΙΠΠΘΩ Ἠαίίθ απᾶ 8ο 
1η ἀετ ἨΗαπά Ἠϊθ]έ, απι βἶοα ΓΓ6ῖθτ 
Ῥουεσοπ Ζα Κὔπποη, 5οη5ί υηϊτὰ ἆθτ 
Μαπίθ] ζα ἀϊθβεπι Ζγγεοκ σαη” αὖἲ- 
ρε]εσί, Β 185. ξ 600. [Αημαηρ.] 

253--3226 Ξ 4 ὔ--θ. 
955, Ώ1ο Ἠϊον Ὀ]ς 965 ΓοἸσεπάθη 

γοτρᾶπσο Υο]ἱσίιεπεη αἶο] 1π οἆθι 
ἆοσλ γοτ ἆθεπι Ῥομίβε]ασοτ νρ]. 220. 
949, 85ο Ἠϊπίοτ ἆεγ Μαπος, νᾶ]ι- 
τοπά ἀἱθ Αοημᾶεγ παοὮ 919 {. ἀοο] 
οτεῦ 7η86πθη ταῦεπ παπά ΜαποθΥ 
αἴο] σαεαπηπιεησαάτᾶπρί Ἠαῦθι. Ώες 
Ώιολίεγ πα[ς 89ο επἰνθάετ βδ]]- 
εοἈγγοϊσεπά νοταιβσοθβεεί Ἠαῦθῃη, 
ἀαί ἀῑο Αοπᾶεν νεπσείθπβ Ζαπι 
Τοαι] βἱοἩ Ῥετοῖίς ἄνοι ἀῑο Μαιος 
Ἠϊπαις Ῥἱς Ζζαπι ΒομΙβρ]ασοτ σεβ[ο]ι- 
τοῦ Ἰάέίεη, οὖεχ ϱς Ἠαῦ σαη7 ἤθετ- 
β6ἨΏθπ, ἀαῑς ἆῑο Μαπεγ Ίπι Πήσ]θη 
4εν Ασμᾶθι ἀϊθβεηπ 68 6εὔθη 5ο Ἱπ- 
πιὔσ]ΙοἩ τηαοἩΏ{θ Ασαπιεπιποης οτί 
Ζα Ἠὔτθη, πε ἆάξ 249 Ε. Βετίοπίείε 
Ζα 8ΕΠΘΗ. 

909. ἤ δα πε]ο]ἈθΒβ 6Ώ6Π, 6Υ- 
ἸΧαιετί ἀῑθ Ὑγαμ] 46568 Βίαπα- 
ΡαπΚί6ς. --- γεγωνέµεν, Τωβη]ᾶν ἀθυ 
πιῦσ]Ίοπεη Ἐο]ρε σα ἐν µεσσώτῳ 
ἔσκε: 5ο ἀα[α Πιηη βἱοἩ πογπεἩπι- 
ἨοὮ πιαοπθη Κοπηζε. --- ΝαεἩἨ ἀΐεθες 
Βί6]]ο παπά ἆθπι Τετταῖηπ 7ΖΥΙεεπεη 
4ει Ψοτσεῦίτσεπ Βίσειπι ππά Ἠ]ὸ- 
ἴοσπα, πε]οῃθΒ νοπ Ναίΐατ πα] υ]κτεῖβ- 
{οτπαϊᾳ, π]τά εἶπο Πα] Ὀκτεϊβ{ὂτπι]σε 
-Απζζε]]αησ ἆθν Βομ]ῆο ψγαἨγβολθῖτ- 
ἨοἩ. Ίηπ ἆετ Μπο ερ ἨΗα]ο]κτείβεβ 
Ῥ6ι ἆθπι ΒομΙῇο ἆθ Οἀγβεεαπβ 148 
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46 949 οιπᾶληίο Α]ῑάῑν ον Ζ6α8 
ΒΠΖΠΠΘΗΠΙΘΗ, Ὠοί ἆθπι πο 4 80τ 
ἀθχ Τοτοαπιπη]αηρερ]αέσ ππᾶ ἀῑο 
θτιοβίβεΒίο ἆθτ Αοπᾶθς ὙΒΙΘΗ. 
γοπ ἆθπι οἴπθι Ἐπάο ἆ63 Ἠα]υ- 
Κτεῖθοι ὮὈϊς Ζαπι απάθτη πα ἀῑθ 
Μαπετ απά ἆθτ ἄταθεα Ρεζοσθῃ. 
[Απμαπρ.] 
994-956 Εεμ]οπ Ἠ]θτ η ἆθῃ Ώθβίθη 

Ἠαπάεσμτι[ίθη. 
95ὔ. ῥά 6οΏεπ, πὶθ 938, ἔσχατα 

αἀνοτριθ]]. 
ο0τ -- 4 9τ0. ὕ8θ. ΡῬ 941, της 

Τρώεσσι Μ 4959. Ν 149. [Αππαπρ.] 
208 -- Ε Τ8ῖ. [Απβαπρ.] 
999. πῆ ἔβαν ψο]λῖηπ Ἱαπθη, 

πα8 186 σοποτάεηπ απκὸ στα Β 98909, 
εὐχωλαί ἀῑθ Ρταβ]οχθ1θἨ. πας 
μ1θυ 1η ἰαάε]πάσπι ΒίΠΠ8. -- ὅτε δή 
κτὲ. οτ]άπ{οτε ερθχορο{ΙβοἩ εὐχωλαί, 
φγοῦθί ἀετ Τοππροτα]βαῦᾳ π]οηῦ ηατ 
46η Ἰπμα]ὲ 4ο Βοσιβς οπύνγ]οκε]6, 
βοπάοτη Ζασ]εῖομ Ιευπα[ῦ 4ῑε ϱαππθ 
Ὡ]έπασοπ 1π5 οἀβομίπϊς Ζατᾶςκ- 
τας, τσ]. 4 997. 4 6το. Τ' 957. 
19. φ 87, Ἀλμπ]οὮα Ώη8ομ τόδε 
Τ 56 1. νσ]. µ 209 απᾷ μιμνήσκε- 
σθαι ππᾶ, εἰδέναι ὅτε: σα Θ 406. ο 
18. --- φάµεν, ἱπιρετ[εκί 1. Ῥετβοῃ. 
Ἱπάθπι ΑΟ ΑραπιθπποἩπ παῖῦ οἶπ- 
βοἩ]1θ{ε6, ἆθπ Ταάς6] πα]ἀειπᾶ, ἆαππ 
αΌθς 4ο 9. Ἐδτβοι ἠγοράασθε, 

980. ὥς: ἆῑβ σα ἀϊθδθαι ΟΡ]ε]ῦ 
ηῦθίσο Ὑατὂαπι 186 ἄθετ ἆετ ΕΙ- 
υεΙεταης 468 {ο]ρεπάσπ ἈΝεύῦεπ- 
φαΐ{πθς πηϊξ ὁπότε ἀπτομ ἀῑε Ρατίῖ- 
οἴρία 381 Ε. ππι 8ο Ἰεῖομίει νει- 
66856η αἱβ 1ῃ ἠγοράασθε βοποτ θἵπ 
νετΌαπι ἀϊοθπάϊ επίλα]ύεπ 186: 
σα 196. 6) 45 Ε. -- ἐν 4ήμνω: τα 
Β το». -- πενεαυχέες πχ Π165. 

ὠκὰ, ο ο 
: να) 

Ὅ.-. 
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8. ΙΔΙΑΔΟΣ 6. ρο 

ἔσθοντες κρέα πολλὰ βοῶν ὀρθδοκραιράων, 
πίνοντες κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, 

Τρώων ἄνθ᾽ ἑκατόν τε διηκοσίων τε ἕκαστος 
στήσεσθ’᾽ ἐν πολέμω: νῦν ὃδ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν 

[Ἔκτορος. ὃς τάχα νῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέω.] 256 

Ζεῦ πάτερ. ἦ ῥά τιν ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων 
ο τῇ η ἄασας καί µιν μέγα χῦδος ἀπηύρας; 

οὐ μὲν δή ποτέ φηµι τεὺν περικαλλέα βωμὸν 

νηὶ ποΛλυκλήιδι παρεΛλθέμεν ἐνθάδε ἔρρων., 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν καὶ μηρύ ἔκηα, 240 

ἱέμενος Τροίην ἐυτείχεον ἐξαλαπάξαι. 
ἀλλά. Ζεῦ. τόδε πέρ µοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ' 

αὐτοὺς δή περ ἔασον ὑπεκφυγέειν καὶ ἀλύξαι, 

951. 955. Ώ1ο παῖζ κτᾶζασαπι ΑΡΥη- 
ἀείοη απαρΠοτῖδοΏ σοε{ε]]ζεη Ρατίι- 
οἴρία Ἠερεα πας Ῥιδενπι Βροϊῦ ἴπι 
εσεηξαῖᾳ τα ἆετ Ἰείπίσεη Παρθ 
αἱ6 ὀαπιαήρε ΘΙμπαίίοη ΊἨΘΙΥΟΣ, 1η 
πε]οπαγ Ῥταβ]επ ποΠμ]{6Ι] σαν. --- 
βοῶν ὀρθοκραιράων -- Σ ὄτὸ. µ 
948. --- πρητήρας Ὦϊ5 οἴνοιο, ΨΙθ 
β 451. 

9989. ἄνθ᾽ -- ἄντα ταῖς ἵστασθαι, 
πιο Ρ 29, 16Τ. Υ 89, Ἠ]ετ: ϱ5 αα{Γ- 
πβΊπιθη πτι]ῦ. ας ἀορρε]ζε τέ 
Ῥαῖ Ζαη]πὂτίετη -- 861 68 --- καθ 68. 

994. οὐδ᾽ ἑνός ιο ιωπίι5 φιίᾶεμη. 
---ἄξιοί εἶμεν ἵπ οἰσεπί]εβεπι βΙΠΠΘ: 
πῖν π]εσεη Θ1Γ, ᾱ. 1. αἰπά 68- 
ΒΟΠΒΕΠ. 

956. ὙσΙ. 0 50π. Ὀεχ Ὑετε γιτἆθ 
πϊεμί ομπο ἀταπά βοποηπ τοη ἀθεΠ 
Α]ίοπ Ῥοαπραίαπάαί, νγαῖ] ος ἆας (ε- 
νο ἀ4εΒ γογπεισθοπεπᾶεπ γουπυτ/ς 
αὐπολνᾶσλπο. Ἡς αοποϊπῦ ἆἀθχεε]ρθ 
οἰπσείσί, ππι ἆθπ ταβοπεη ρευ- 
σαησ τα ἆετ [οἱσεπάεη Κάσο απ 
Ζεις σα νενπα]ἔθε]η. 

256. Ἐπνδίες ΗεταϊςὔΙοὮ -- Ε 491. 
πθ». Ἡ 446. ῬὈετ θἆαπκο απ ἀῑα 
ἀτοποεπᾶο ασε ἰταιοῦ πηνετπιδῦο]{ 
41ε [ο]σεπάε 1εἱἀεπδοα{]Ιομο Κιασε 
ἨθΘχγογ. --- ή δα πα ἤδη ἄασας ρ6- 
{ποτίοςδῦ 4ἁπ ἀἆεπῃπ βοΏοπ εἶη- 
πια] πας ῥά ψ]τᾶὰ ἀ4ῑε Ἐτασο αἱς 
πππα{ε]ρατ απβ ἀ4επ Ὑοετμᾶ]πίδεεη 
5ο] οτσεῦὈεπά Ῥεζειομπεῦ, νο. Ν 
446. Ἡ 4ΤΙ:. ἀἱο Έτασε Ἠαῦ ηεσα- 
Ίϊπτοπ ΒΙπη, πῖο Η 4406. Σ 429, Τ 

6θ. Όαπι ράαβηΚκεπ Β 111-116. 
981. τῇδ᾽ ἄτῃ τι1ῦ ἀϊθεβθι πιθ- 

ποτβείηὅταπτα, παῖῦ εἴποτβο]σβαπ, 
ψθ β8ἵ6 ΠΙΟ οσο Ῥείτοβεη Ταῦ. 
Ῥϊιθ65ο ἸὈεβίεπύ Ἱπ ἄετ Τάπδοπαπσ 
είπε πγατίαηπς απαζ Βϊεσθργαηπι, 
αἩ{ ἀἄεπ 6: ηΒΟὮ 340 Ε. πδσεη βα6ἴπες 
Ἐτδπιπι]σ]οιῦ ΑπαρτιοἩ πα ἨἈαρθῃ 
σ]αιὈία. -- καέ µιν -- ἀπηύρας, 
ΥαΙ. Ο 463, ε]ῶπίετηάε Ααθεζμταπς 
απ ἄασας, 

958. οὐ μὲν δή ποτε, Αθγηάείοη 
αἀγειεαίναπι, ΠΙΠΙΠ1ΘΥ πλαν. 
ἆοσς], νσ]. 4 168. ω 909. --- τεὸν 
βωμόν εἴπεπι Α]ῑατ γνοη αν: τα 
4 188. 

959. ἐνθάδε ἔρρων, Ἡ 6ιβδο]] [5 
π]ο [9864 νᾶλπτεπα πιαίποτ Ὁπ- 
σ]ἤο]κείαἈτί πίαγ]θν, ἄθππ ἔρρω 
επμᾶ1ς Ίπ ΒΙΟ ἆεπ Νερεπρεσιῆβ 
4ες Μήμκεθ]ίσεηπ, πο Σ 451, οἆετ 
Καπιπιθγγο]]θη, πγ]ε ὃ 967, οᾶετ Ὑει- 
ἀετρ]σπεῃ, Ὀπεεβφεη: σα ϐ 164. 
240. δημὸν καὶ µηρία: νβ]. 4 460 

μήρους τ᾽ ἐξέταμον κατά τε πνίσῃ 
ἐκάλυψαν. 

941. Ὑσ]. 4 199. 
245. Ὑρ]. 4 456. Π 3988. ἄλλά 

Ζεὺ, εχπειῦθ Απτεάε Ῥεί ἀετ Βία. 
το. πέρ 4οσὮ πεπΙρδίθης, ηδοΠ- 
ἀτᾶσ]κ]οὮμ νηιεάἀετπο]ί 948, Ἱπάθπι 1η 
σεάαπκεη Ἰασί: πθηηπ 10 αποῖι 
Ώπῖ ἀἱοθ Ζετείδταπς Ττο]ας (941) 
νοι2]οβίθη πι{β. 

248. αὐτούς "ππβ) 5αο10β6 ομπα 
4μβ ρεχβεὔπ]ῖο]ο Ῥποποπιθπ, πο Τ 



96 8. ΙΛΙΑΔΟΣ ϱ. 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάµνασθαι ᾿ἀχαιούς.« 
ὡς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα. 
νεῦσε δέ οἳ Λλαὺν σόον ἔμμεναι οὐδ᾽ ἀπολέσθαι. 
αὐτίκα ὃ᾽ αἰετὸν ἧκε., τελειότατον πετεηνῶν, 

νεβρὺν ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης' 
πὰρ δὲ «4ιὸς βωμῶ περικαλλέι κάµβαλε νεβρόν, 
ἔνθα πανομφαίω Ζηνὶ ῥέζεσκον ᾽4χαιοί. 950 

τ᾽ ἄρ᾽ ἐκ «4ιὺς ἤλυθεν ὄρνις, 
μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι δόρον, µνήδαντο δὲ χάρµης. 

ἔνθ᾽ οὔ τις πρότερος «{αναῶν πολλῶν περ ἐόντων 

246 

ο 

οἱ ὃδ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽. ὅ 

εὔξατο Τυδεῖδαο πάρος σχέµεν ὠκέας ἵππους 

τάφρου τ᾽ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον µαχέσασθαι, 205 

ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἔλεν ἄνδρα κορυστήν, 

90. Ι 942. ο 450. 608. Κτ. Ρἱ. 
51, 5, 4. -- ἔασον, ἆθππ ἔα 244, 
Ίεηθβ νοη ἆθπι Εἰπίτείεη]βββοη ἆ96β- 
εεη, γα5 νοτῄοχ π]ολέ εὐαθίσο[απάθη 
Ἠαΐία, ἀϊθβ γοη ἀετ Εοτίβείζαηρ ἀ4θ8 
Ὀϊβπετίρεη - Ἱαία ποἰζετ, νρ]. 
2860. -- Ἴπεῖιθε ἨεπιϊβίςὮ -- µ 
216. 

44 --- Ο 816. οὕτω 89, πο Ρἱβ- 
Ἠεχ. -- Τρώεσσιν Ώαᾶν 7ᾳ δώµνα- 
σθαι: Ζα Ε 466. 

246 -- Ρ 648. 
246. Ὑρι. 4 111. [Απμαπα.] 
241 -- «Ὁ 816. τελειότατον ἃ πι 

πιεϊςίεν Ἐτ[ϊ]]αηπς Ὀτιησεπά, 
4ετ ἁἀπτοι καεί Ἐτεσπεῖπεη ἀῑε 
βιοπετείο ἀανᾶ]χ Γϊν ἀῑο Ετ[ή]]απρ 
εἶηος απβο]ος Ῥ]θίεῖ, νσ]. τελήεις. 

949. 4ιὸς βωμῶ: σα 998. --- κάμ- 
βαλε 11ε[ς {α]]επ. 

950. πανομφαῖος (παχ Ἠ1ετ) Ἠθῖ[εί 
Ζειβ αἱξ Ίηπαῦετ αἶ]ει ὀμφαί, α]]εν 
(6ο{εεοβεπύαταησεπ, ἆετ Οντακε], 
νο ἆετ Ζεϊοπεπ, ἆθιτ Α]]]κῆπάετ. 
[Απβαπρ.] 

961. ὕ τ᾽ ὅτι τε. ἄρα 6Ώεθῃ 
(1α), ν]θ βἶοὮ 8α8β 4θη πᾶ]λοτεη Όπι- 
φἰάπάεπ ετραὈ, απῖίει ἆεποῃ 88 
Ζείοπεπ ετ{ο]σίε: 949 πὰρ ἄιὸς βα- 
μῶ, 3250. ὈτετάΙεβ 180 ἆεχ Αά]ετ 
3Ώ 5ἶεἩ ἀετ ΤΙεΠηραβνορε] ἆες Ζειβ 
ππά βείη Βοΐθ, νρ]. « 910 πα 910. 
--- ἐκ 4ιὸς ἤλυθεν, 4ἱβο πε] σ]αἵο]ι- 
βατ ἆῑε Απίποτί απξ ΑσαπΙΘΙΠΙΠΟΠΒ 
άερεί σαχ. ἨὨϊῖο Βπαάοηπ αβετ 

Ἱερία ἀῑο Ώοπίαπρ παᾗθ, ἀα[ς 4οτ 
ὕρετιιἈολπίάρε Εοαἰπά πὶςοπί Ἰᾶπσοτ 
φοἶπο Ὀρευπιαο]έ ἤδοτ ἀῑο ἄπρε[]1οἸι 
βεεοπεισλίεη Αοπᾶοι ἸῬομαιρίον 
ψεχάθ. 

2ὔδ - ᾗἩ 441. Ο 980, μᾶλλον 
ο1{γ]σοτ. --- Ψδτββομ]αίς: σα 4990. 
Ὄει Ύετ 18ί Ἠϊον 5εᾳτ ππραβεεπὰ 
γεγψεπἀεῦ Ὑθρεη μᾶλλον, ἀθηπ Ἠ]ος 
ψγαχθη ἀἱο ΑσΏᾶθγ γοτπθγ 1Π νο]]οτ 
Ἐ]αοιί ἄθετ ἆεπ (ἄταρεαι συτῆς]κ- 
6ερ8αηρεῦ. [Αημανρ.] 

208. ἔνθ᾽ οὔ τις, πῖθ Υ 190. ι 146, 
Ὁμ 652. «αναῶν γρατηάνετ (ρθηθ- 
ὤν Ζα οὔ τι. [Ἀημανρ.] 

954. εὔξατο, ντ: Κοππῖθ Αβἰ6] 
τἨπῃθη, --- πάρος, Αἀτοτρίαπα τῇ - 
Ὦθς, πΙπατηῦ ἀα8 νοτμεγσεμοπᾶρ πρό- 

’ 

. 

τερος παοπάτήο]]οῖ ααξ, πας ἆθιι | 
ἀοαπεζῖν Τυδεῖΐδαο, πὶθ ηαος Κοπι- 
Ρταΐϊν. --- σχέµεν Ἠα]{εῃ απ{ οἵπ 
Ῥοβπητηίθς 216] Ἠϊπ, πγθ]οπθβ Ἠ1θς 
ἀατε] ἆῑε {ο]σεπάετ, ἆπτοἨ τέ --- καί 
γεχραπάεπεη ΙπβπΙ νο ἆθρ Ζπαςεκεβ 
ογβεσί 16: ἀθμΙ) 
(σε]επΚθ) Ζα ἨἈαῦβεηῃ. 

ροτῖολ{εί 

ἳ 
Χ 

] 
ἡ 

2ὔ6. ἐναντίβιον µαχέσασθαι, πὶθ 
ϐ 168, Χ 928, νοη ἆοτ ὙΤιεάετααί- 
πΏΏπιθ ἆετ ΟΒεπβῖνε: ταῖς Κταξῦ 
4επ Καπιρί ρερεηπ ἆεπ Εαϊπά 
απ{πεΏπιθη, 

256. ὉῬετεργαπρεν 1Αΐ ἄετ ηἈς]λβίθ ἳ 
6ερεπεαίΣ, ἀθ[9 οχ Ζαετεῦ ἄρει ἄεα 
ἄταβρεη Ἠϊπααξ{ίυἨτ, -- Τρώων Ῥἱ8 
πορυστίέ--- 4451. ΠΙ 608. [Απ]απρ.] 

ἱ 



8. ΙΑΙΑΔΟΣ ϐ. δτ 

Φραδμονίδην ᾽4ἀγέλαον. ὁ μὲν φύγαδ ἔτραπεν ἵππους' 
τῷ δὲ μεταστρεφθέντι µεταφρένω ἐν δόρυ πῆξεν 
ὤμων µεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 

ἤριπε ὃδ᾽ ἐξ ὀχέων., ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῶ. 
τὸν δὲ μετ ᾽άτρεΐδαι ᾽4γαμέμνων καὶ Μενέλαος. 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ 4ἴαντες δοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν. 
τοῖσι δ) ἐπ᾽ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος 

ἸΜηριόνης, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίω ἀνδρεϊφόντῃ, 
τοῖσι δ᾽ ἐπ Εὐρύπυλος Ευαίμονος ἀγλαὺς υἴός. 

Τεῦκρος δ᾽ εὔνατοφ ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων. 
3 2 στη ὃδ᾽ ἄρ) ὑπ Αἴαντος σάἀκεὶ Τελαμωνιάδαο. 

ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν δώκος' αὐτὰρ ὅ γ᾿ ἥρως 
παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν᾿ ὀιστεύδας ἐν ὁμίλω 
βεβλήκοι, ὁ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ Θυμὸν ὄλεσσεν, 
αὐτὰρ ὁ αὖτις ἰών., πάις ὣς ὑπὸ μητέρα, δύσκεν 
εἰς Αἴανθ᾽' ὁ δέ µιν σἀκεὶ κρύπτασκε φαεινῶ. 

μίῤ ορ - / ο - 3 / 

ἔνδα τίνα πρῶτον Τρώῶν ἕλε Ἰεῦκρος ἀμύμων; 

251. ὃ μέν: Αβγπάεῖοη εσρ]]ζᾶ- 
Έναπι. ἔτραπεν ετ παἴζο σοπαπάξ. 

9608. 259 -- Ε, 40. 41. { 441. 448. 

269 -- Ε ὅπ. Χ 284. χ 98. 
960 -- Ε 294. 
961. Όας {επ]επάε Ετλάϊκαῦ Ιςεῦ 

Ζα ΘΠΙΠΕἨπΙΕΩ 19 954 ἔ. --- µετά, 
ἆαπη ἐπί: τα Ἡ 168ἱ. [Απ]ματρ.] 

2602- «966 -- Ἡ 164- 161. Οάγε- 
96πς {6Ἡ]5 Ἠϊετ παπίετ ἀ4επ Ύος- 
ΚἈπαρίετη: τρ. 6 92--98. 

Ύ, 966--5954. Τεινγο Αγδίίε 
1ὐιά Τετιυιᾶιωι ἄιιγσ]ι ΠΗελίον. 

266. παλίντονα τον Ἀτίς βΡΑΠΠ- 
ῬατιάἀαπετβοιἈπε]]οπά, ε]αβδ{1βδο]. 

9608. ὑπεξέφερεν, Ιεχαίῖν, νε 
2Τ1 δύσκεν Ἡ. κρύπτασκε: τΏοχκῖςϱ 
1εάερπια] (πεπηπ ΌΤεακτοῦ ἆεπ 
Έοβεπ επα/[β{ετίῖσ ρεπιαςΏῦ "λν) 
4εηπ Βολ]]ὰ απίεη περ. . 
ὕνος ἄἴεεεπ Ῥε]]ὰ Η 319 Π. -- 
αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἤρως: Ζα 4 488. 

969. παπτήνας πβΟΠάθεπι 6ϱχ 
β1οἩἈ ππΙιΡΕεΒΘΊΘΠΏ,. πᾶτη]ΙοἩ πας] 
εἴηποπα, ἆθπ 6χ ας Κοτη ΠπΘΗΠΙΕΠ 
νιο]]θ. Ὠϊο πι νογηθισεμεπάεη 
Ύετεο Ῥθσοππεπο (Πεάεταπσ 18ύ 
4ατααξ αησε]ορί ἆθ8 ἹΚοιτθβροπά1θ- 

300 

266 

5το 

χοηᾶε Ὑοτίαηπτεη ἀθ8β ΑΒ απᾶᾷ 
Τεικτος σερεπᾶοειζιβίε]]εη. Α]ίε- 
τιετὸ τά ἀἱεβε]οο ἀαάπτοὮ, ἆάίς 
Ῥοαΐπι Ζπεἰζεη (α]εᾶςε /Σαρβ]εΙομ ἆςθτ 
Ἐτίοισ ἀἂετ Τπάασχκεῖί ἆεΒ Τεπ]τοβ 
πας Ῥετοκειοπασέ νηιτά απᾷ ἆἀῑο 
παπ ᾖΤο]σεπάε ἜΤεϊπηπσ ᾖ2πίεςπεπ 
ἄεπι Ἐτ]εσίεη αππά ἆσπι Επ]εσεπάεῃπ 
45 Ίπι Απίδις τοταηᾳοβθο]]έο πα- 
πτήνας αποτῆςο]κειοΏθιρί 18196. Ἁπη- 
ΜοἩ 4 182--184, νο. Ι 89659. -- 
ἐπεί τη] ί Ορίαβῖν1 ἵῃ Ποταἴνοτη βἶππο. 
- τιν᾿ (α) τα ἐν ὁμί]ω. 

20. ὄλεσσεν, 5ἴατῦ ἀ4ετ Ζα ετπαΙ- 
ζεπάσςι ΤθεταΙγέοτπι ὄλεσκεν, ἀοο]ι 
ναι. Ρ τ8δ. Τ 916. [Απμαρ.] 

2Τ1. αὖτις ών, ἀεππ σατα Βολα[ς 
παν 6τ νοτρεϊτεῖθη. --- ὑπὸ μητέρα 
ππΐζοχ 4ῑθ (ἀεπι ΚΙπάε φεσεπᾶρετ 
στῦ(κεχο) Ματίετ Ἠϊῃπ, ᾱ. Ἱ. 1η 
ἄθη Βομο[α ἆοτ Μαίέοτ. --- δύσχε 
βοπ]ἤ ρ{ί6, Όατς 8ἱοἩ. 

2τ2. εἰς Αἴαντα: η ἀ46π Β6ε- 
τθΙοἩ γοη Αἷα8, ᾱ. 1. ἵηπ ἆεπ Ώααπη, 
4επ Αἷά5 πας εεϊῖπεγ Ῥθτβοπ ππὰ 
βθΊπθπι Βεμ]]άο Ῥεμοττβοβία, 1π ἆθεῃπ 
Φο]μαζσ ν. ΑΙα8. 

219. Ὑρ]. τα Ε Τ08. Β 484. [Αῃ- 
Ῥαπρ.] 



5δ 8. ΙΑΙΑΔΟΣ 6. 

Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ᾽ Ὀφελέστην 
Ααίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον 4υκοφόντην 2τῦ 

καὶ Πολυαιμονίδην ᾽4μοπάονα καὶ ἸΜελάνιππον. 
[πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρη.] 
τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων 
τόξου ἄπο κρατεροῦ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας" 

στῆ δὲ παρ αὐτὸν ἰὼν καί µιν πρὺς μῦθον ἔειπεν' 280 

» Τεῦκρε. φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε, κποίρανε λαῶν. 
/ . ο " / ή ο. / 

ῥάλλ΄ οὕτως. αἴ κὲν τι φόως «4αναοῖσι γένηαι 
’ -- . μα [ιὰ 7 αλά λ 2/ 

πατρί τε σῶ Τελαμῶνι, ὃ σ ἔτρεφε τυτθὸν ἑόντα 

καί σε νόθον περ ἐόντα κοµίσσατο ᾧὢ 

τὸν καὶ τηλόθ’ ἐόντα ἐυκλείης ἐπίβησον. 

- 
ε ἐνὶ οἴκω' 

2850 

σοὶ ὃδ᾽ ἐγὼ ἐξερέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται' 

αἴ κέν µοι δώῃ Ζεύς τ) αἰγίοχος καὶ ᾿4θήνη 
Ἴλιον ἐξαλαπάξαι, ἐυκτίμενον πτολίεθρον. 

πρώτω τοι μετ ἐμὲ πρεσβήιον ἐν χερὶ θήσω, 

914. Ῥϊιο Μελνζαμ] ἀθι Ἠῖεχ {ο]- 
σοπάενπ Ἀαπιεη Ἰοπιπαῦ απο βοπεύ 
νοΏ ΑΠάΘΤΗ ἘΘΙΒΟΠΘΗΏ τοΓ. 

ϱτ6. [ρειτ ἆαδ Αὐιιραί Ὀοίῖπι 
ἀτιίει Ἀαππεη σα Β 498. 

οττ -- Μ 194. Π 418. ἐἆπασσυ- 
τέρους γοη ἀοτ Ζεἵς: 5οἈποα]] παοἩ 
εἴπαπάετ. -- ὈΏ6ι Ὑσατε {αομ]ς ἵπ 
ἆεπ Ὀεβίοη Ἡαπάκολμτιεη. 

οτ8-- 42ὔ56,ναο]. 4285.811. Κ190. 
2τ9. Ζνγοῖιερ Ηοπηϊείϊο] --- Τ102. 

τόξου ἄπο νοηπ ἆθπι Ῥοσεη απβ, 
ἀεαίεί κατ ααξ ἀἱο τοπ Βοσεπ 
απβρεποπᾶο Ῥεψπεσαπσ ἆετ Ρ{εῖ]α, 
να]. 900. 9 605. 

980 -- Ἡ 46. Υπ]. 4 δττ. 
981. φίλη πεφαλή: ἀϊθβο Απτοεᾶς, 

νῖς ὉἹ 94 ἠθείη κεφαλή, οτκ]ᾶτί 
ε1οὰ αι ὃὅ 81 . πῖς Ο 859. Σ 114. 

282. βάλλε Ἱπιρεταῦν Ρτᾶθ., σα 
948: 5οἩ]α[βο ὙΥεΙίεχ. -- οὕτως, 
νεο 244. -- αἴ Ὦϊ γένηαι -- 4 
τοτ. Τρι. Π 99. 

255. Ἰνγεῖζεν Ἠεπαϊκάσ]μ: τρ. Χ 
480. α 4855. Λ 67. πατρί τε: τα 
ἀθβεπα παολἰτᾶρ]ο] απςδβεΠ]οβεθ- 
πεηπ ἀΠεάε 16 φόως (Βείίαπα, 
Ἠ εἰζετ) 1π αἱ]σεπιθίπετθπι ΒΙηπηθ 
Ξᾱ- Ἐτεαπάε Ζᾳ τεχείεπεη: ἆῑθ βΡρε- 
οἸθ]]οεγο Απδήηταησ ἆθ5 Ἰαῦσίοτοη 
ἀεάαπΚεπε {ο]σί 286. [Απ]μαπρ.] 

984. καί σε --- ποµίσσατο, ΕεΠί 
7610116]. ἆθπι ἔτρεφε ΥΟΤΒΠ, 8η 816] 
ηΒἨΠΙ, 1η βοἴπο Ρ/{]εσο παπι, 
γρ]. σ 822. --- νόθον, π8οἈ ΒΡΆΡΕΤΟΣ 
Ῥασο Ρομπ ἆοτ Ἡθείοπθ, ἀθγ Τοσ]ίες 
468 Ττουετ]κῦπίσα Ἡποπιοάοη, γγθ]ο]θ 
Ῥαί ἀ4ετ Ἐπτοῦεταπσ Ττο]ας ἆπτολ 
Ἠοταχκ]εβ ἆθπι Τε]απιοη αἱ Ῥί6σθβΒ- 
Ρτεῖςβ 6εσεῦεη να. 
186 Ἐτιροῖα οἆετ Ῥοτϊροία, Απάθιβ 
186 ἀ4ά5 Ὑοτπᾶ]επῖ του Αα παπά 
ΤΈοεπ]κτοῦ ἀατροείαε]]ί ΛΜ 5τ1. 

980. ἐυκλείη παν Ἠ]ος ππᾷ ξ405. --- 
ἐπίβησον: νβΙ. χ 454. ψ ῦλ. Β2584.--- 
παὶ τηλόβ ἐόντα, Ψὶο ἀαλοῖπι ϱ8 
ἀεῖπο Ῥβϊοπέ 16 βαϊῖπο Ἰϊερο σᾳ 
γετρε]{εῃ. 

286. Ἐίπ {οιπιε]μα[ύος Ὑετς, σα 
π 440, Ἠϊεγ σα πασλάτοκ]σπει ΕΠπ- 
Ἰοίίαπσ ἀει {ο]σεπάει Ὑοτμεϊίραπς. 
--- σοὶ δέ: ἀἱο Ψοταπαύε]]απςσ ἆθθ 
Ῥτοποπιθηβ πῦ Βεζας αα{ ἀῑθ τοῖ- 
Ἠθι ΑΠ ἀἱθβε]οο Ῥδχδοη σοτιο]Ἰθείε 
Αυβοτάεταης: τρ]. α 918. β 8Ί. 

287. Ζεαβ απὰ Αίπεπθ ΖΗΠ8ΑΠΙΠΙΘΗ 
σεπαππύ, νο Κ 559 ἔ. 4156. υ 43, 
π 2600. 

988 --- 4 398δ. Ὑρι. Β 188. 
989, τοί, π]ολί ἀαςδ Ῥεζοπῦθ σού, 

νγεῖ] Ἠΐεγ οι Νασλμάτασ]ς απ{ πρώτῳ 
Ἠερῦ, ἆπβ Ώ{οποπιεῃ 80Ώθχ βεἴπθ π8ςΠ- 

ντ 

ὅ 
ἳ 

: 

Αἶαθ) Μιθῦογ 
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ἠὲ γυναϊχ᾽. ἤ κέν τοι ὁμὸὺν Λλέχος εἰδαναβαίνοι.” 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεῦκρος ἀμύμων' 

»ἄτρεΐδη κύδιστε, τί µε σπεύδοντα καὶ αὐτὸν 

ὀτρύνεις; οὐ μέν τοι, ὕση δύναμίς γε πάρεστιν. 
παύοµαι., ἀλλ᾽ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ) αὐτούς. 296 

ἐκ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγµένος ἄνδρας ἐναίρω. 

ὀκτὼ δὴ προέηκα τανυγλώχινας ὀιστούς. 
πάντες δ᾽ ἐν χροῖ πῆχθεν ἀρηιθόων αἰζηῶν' 
τοῦτον δ᾽ οὐ δύναµαι βαλέειν κύνα Λλυσσητῆρα.« 

ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀιστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 
Ἕκτορος ἀντικρύς. βαλέειν δέ 

900 
9 

ἓ ἵετο θυμός. 

καὶ τοῦ μέν ῥ ἀφάμαρθ), ὁ δ ἀμύμονα Γοργυθίωνα. 
υἱὸν ἔὺν Πριάμοιο, κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ" 

τόν ῥ᾽ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε µήτηρ 

καλὴ Καστιάνειρα. δέµας ἑικυῖα δεῇσιν. 9056 

µήκων ὃδ᾽ ὣς ἑτέρωσε κάρη βάλεν., ἤ τ) ἐνὶ κήπω 

ἀτοκ]οπε Βείοπαπσ 5οΏοπ 286 6τ- 
λα]ίεη παζΐο. -- πρεσβήϊον, πι 
Ἠϊα6γ, -- γέρας. 

990. αὐτοῖσιν ὄχεσφιν -- 4 699, 
τα Θ 94. 

991. ἤ κεν --- εἰδαναβαίνοι: τα 
Ἡ 945. --- ΏΌει ὙΓετί ἀετ σεπαππίεη 
Ῥοπρείῆσ]κα 11[40 αἴοι απίπεππιεη 
Άπ9 ο 84 4. τνσ]. πα Φ τθλ. τοῦ 
ης α 491. 

993. παὶ αὐτόν 5ΟΏΟπ τοι 
56]050,. 

994. οὐ μέν, ψίε 258, Κτάξᾶσος 
Ἀβγπάρθίοηυ ἆθς ἄεσεπβα{σθβ ταῖς Ύοτ- 
απείε]]αππσ ἆοτ Νεσαβοπ, Κ6ίπος- 
ποσα (ἀοσμ) πα]λτ]ίοῃ. Ῥετ 
εἴλίκομο Ώαᾶν τοί σἱεθο ἆετ Αηί- 
ποτε ἀῑε απφἀτᾶς]κ]ιοπο Βοζιεμαπσ 
ααξ ἀῑο ὙΓοτίο ἀες Απσετεᾶείεα, 1η 
ἆθπι Βπππο: απέπγοτίο 19Ἡ ἁἰτ. --- ὕση 
Ῥί8 πάρεστιν -- Ν Τ8θ. ψ 128. 

296. προτὶ Ἴλιον π8ο] Τ]1ος στ. 
--- αὐτούς Ἠϊει ομπο ἸἈΝαο]άτποῖς, 
τοι ἆθπ Ἐείπάοη, Τουίγος πιθίπέ 
4επ 252 Β, Ῥοπεϊιεππείεπ Μοπιεπί. 

296. δεδεγµένος ρεπᾶτίϊῖςσ, 7α 
4 τοπ. --- ἐναίρω Ῥτάβεπς γοη ἆετ 
6 ἵπ ἀῑε θοσοεηνγατί {οτιάαπετηάθτ 
Ἡαπά]απσ: Ῥϊπ Ῥοβδολμᾶ ξε]σί τα 
ετ]εσθεῃ. 

291. Απγπάείοα εχκρΠοσίῖναπι, --- 
ὀκτώ: νβ]. 214--9Τ6. -- δή 5οποἨῃ. 
το τανυγλώχινας, πατ Πες, τεταή- 
εοΏαα]ΙοΒί, πο ἄῑε Βρίΐ6σθ Απ8 ἄθπι 
Φομα{ίοθ ἆες Ῥέΐει]ες βἶοἈ Ἠεταιξ- 
βἰτθοκέ: παῖζ 1ης 5ἷοἩ «ὕτεσκετ- 
4ετ 8Ρ1176. 

999. Ὑα]. Ο 815. 
999. τοῦτον, νοτἉςλμβ]ΙοἩ Ἡϊηπγεϊ- 

5επά αα{ ἀ4επ ἄθσπετ: 4εηπ ἀα, σα 
ΕἘ, τ6ι, Ηεκίοτ. --- Ίυσσητῆρα, ΏΣ 
Ἠίαχ, τα]. 1 289 κφατερὴ. δέ ἕ λύσσα 
δέδυχεν παπά 306 λύσσαν ἔχων ὁλοήν, 
τοη ἄοτ Καπιρίέπας, 

802. σι. τα 119. 
πας Ἠΐεν ατνγάλμηῦ, 

908. Ζπεϊῖος Ηεπι]βθ]οἩ -- Ν 686. 
904. τόν ῥα ἆθπ πᾶπι]1οἩ, ϱχ- 

Ἰἀπεοτι υἷὸν Πριάμοιο. --- ἐξ Αὐσύ- 
μηθεν, δἰαάξ ἵπ Τπταοῖθη, ζα ὀπυιο- 
μένη Ξ- πιφία, πᾶπα]]ο ἄδια Ῥε]α- 
ΠΟ. --- µήτηρ ριδαϊἰκαβῖν: αἲβ 
Μα{{ςγ, 

806. βάλεν 11ε[5 5ἵπ]επ: «οτ- 
ΕΥΌΙΟΣ. --- ἤ τε, ποσα ἐνὶ κπήπω 
(ἐστίν) ἆαβ Ρτὰ κ Ικαέ Ῥιάες, πᾶ]- 
τοπᾷ ἆαςδ Ῥατοιοῖρ βριθομένη ἀ4επ 
{ᾷτ ἆεπ ὙΤεντρ]εἰοη πεεεπί]οπεῃ 
Ῥαπχκίή επ{μᾶ]6. Ὑσ]. Ὑδτσ. Αεη. ΙΧ. 
454 Β. 

6οτσγίμῖοη 
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καρπῷ βριθδομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇῆσιν' 

ὡς ἑτέρωσ) ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν. 
Τεῦκρος ὃ᾽ ἄλλον ὀιστὸν ἀπὺ νευρῆφιν ἵαλλεν 

Ἕκτορος ἀντικρύς, βαλέειν δέ ἓ ἵετο θυμός. 810 
ἀλλ᾽ ὅ γε καὶ τόθ ἅμαρτε' παρέσφηλεν γὰρ ᾽Απόλλων' 
ἀλλ᾽ ᾿Αρχεπτόλεμον, 9ρασὺν Ἕκτορος ἡνιοχῆα, 
ἱέμενον πολεμόνδε βάλε στῆθος παρὰ μαζόν’ 

ἤριπε ὃ) ἐξ ὀχέων, ὑπερώήσαν δέ οὗ ἵπποι 
ὠκύποδες' τοῦ ὃδ) αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 816 
Ἕκτορα ὃδ᾽ αἰνὺν ἄχος πύκασε φρένας ἡνιόχοιο' 

τὸν μὲν «ἔπειτ εἴασδε καὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 
Κεβριόνην ὃδ᾽ ἐκέλευσεν ἀδελφεὺν ἐγγὺς ἐόντα 
ϱ/ ς /2 

ἵππων ἡνί ἑλεῖν' ὁ ὃδ᾽ ἄρ) 
αὐτὸς ὃ᾽ ἐκ δίφροιο ρε ῦ ὣόρε παμφανόῶντος 

οὐκ ἀπίθησεν ἀκούσας. 

920 

σµερδαλέα ἰάχων' ὁ δὲ χερµάδιον Λάβε χειρί, 
βη ὃδ᾽ ἰθὺς Τεύκρου. βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγειν. 
ἦ τοι ὁ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὺν ὀιστόν, 
θῆκε ὃδ᾽ ἐπὶ νευρῇ: τὸν δ᾽ αὖ κορυθαίολος Ἕκτωρ 
αὐερύοντα παρ ὦμον. ὅθι κληὶς ἀποέργει 826 
αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν, 

τῇ ῥ᾽ ἐπὶ ο μεμαῶτα βάλεν Λίθω ὀκριόεντι, 
ῥῆξε δέ ο νευρήν' νάρκησε δὲ χεὶρ ἐπὶ καρπῶ, 

807. νοτίη, εαρβίαπανιετίος Αά- 
εκίῖν, πας 116Γ. 

808. ἤμυσε πιχ Ἠϊετ ἐγαηβι αν -- 
βώλεν 806. 

809. 510 -- 800. 801. ὙσΙ. Ο 468. 
811. Εχείος ἨΗεπιϊεῆςὮ -- Ν ὄ18. 

ὅ γε, Ὀείοπί Ζατ Ψετεομᾶχίαησ 498 
ερεπεαίσεε: ετ, ἆετ τα Ίἵτεβεη 
ν/ἤπβελίθ. -- παρέσφηλεν πχ Ἠ1ετ, 
5ο. ὀιστόν, 116[8 νοτΏαΙ{αἩμτθηῃ. 

819. ᾽Αρχεπτόλεμον: ν6Ι. 198. 
919. Ὑρι. Ο σττ. 
914--51τ - 122--125. [έμενον 

φυἉλτεπά ϱχ βἶεἩῃ αη5ολΙοΚκίο ἵπ ἆθῃη 
Καπιρξ τα εἴ]εη. 

818. να]. Π ποτ. ἴρει Κευτίοπεβ 
νρι. Π τὸτ {. 

819. ἄρ)᾽ ἀεηππ (απο]), ἀετ Ἑτ- 
νατίαησ επίερτεεπεπᾶ, --- Ζναῖτεβ 
ἨΗεπι]βίςἨ -- ο 98. 

950 -- ὉἩ 509, 
851 -- Ε 303. Ύ 986. σµερδαλέα 

νοτ ἀαεπι ἀἱραπιπι]ετίεη ώχων. 

858. φαρέτρης αὐλᾶπσῖσ νοη ἐξ 
1π ἐξείλετο. 

854. θῆνε δ᾽ 
πο]. 

950. αὐερύοντα 8ο. νευρήν: 7α 
4 199. --- παρ) ὦμον τα βάλεν 81. 
-- ὅθι --- στῆθος νβ]. Χ 954. [Απ-- 
λαπρ. 

326. Ζηγεῖίζος Ἠοπα]αίασ]ι --- 84. 
921. Ἐτείες ΗαπιΙβῦΙοἩ -- Χ 806. 

τῇ δα πῖπιτοῦ ὅθι 956 απ, -- ἐπὶ 
οἱ. μεμαώτα, ὮὈερβπηπιῦ ᾳεπαπθς 
αὐερύοντα, Χἆ 3836 νοπ ἀἆεπι παῖῦ ἀ επι 
Βο]ννοτί απξ ΑΕΠΙ] αεἰπαύᾶτπιοπάει 
Ἠεχκίου, Ἠϊ6υ ϱε]έθαπα γοπ ἀεπιταμῖρ 
εὔεμεπάεη Ζ1ε]επάεπ Βορεπεολῆίσει: 
ροσθη ἴππ απβίτερεπά, πᾶπι- 
ο] πας ἆθπι Ζαπι Βοπια[ς Ὀογαίίε 
Ῥ{6ι]. 

828. νευρήν ἀἱο Ῥορεπβεμπο: νρ]. 
Ο 469. -- νάρκησε παχ Ἠϊ6γ. --- 
χείρ, ἀῑε Ἠαπᾶ, πε]ομθ ἆῑο Ῥ6]πθ 
70Ρ, αἷθ τος]Ἰῇ.. 

ἐπὶ νευρῃ: τα 
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στῆ δὲ γνὺξ ἐριπών. τόξον δέ οὗ ἔκπεσε χειρός. 

Αἴας δ᾽ οὐκ ἀμέλήσε κασιγνήτοιο πεσύντος. 950 

ἀλλὰ θέων περίβη καί οἳ σάκος ἀμφεκάλυψεν. 

τὸν μὲν ἔπειθ' ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 
ἸΜηκιστεὺς ᾿Εχίοιο πάις καὶ δῖος ᾽αλάστωρ. 
νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 

ἂψ δ᾽ αὖτις Τρώεσσιν Ὀλύμπιος ἓν μένος ὦρσεν' 

ὑθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν ᾽άχαιούς, οἳ δ᾽ 

956 

Ἕκτωρ ὃδ᾽ ἐν πρώτοισι κίε σθέἐνεῖ βλεμεαίνων. 
ο ας ἡ / ; λ 3 / 2 / ὡς ὃδ᾽ ὅτε τίς τε κύῶν συὺς ἀγρίου ἠὲ Λέοντος 
ἅπτηται κατόπισθε., ποσὶν ταχέεσσι διώκων, 

ἰσχία τε γΛλουτούς τε. ἑλισδόύμενόν τε δοκεύει, 940 
-ά ο ” / / 2 ; ὧς Ἔκτωρ ὤπαζε κάρη κοµόωντας ᾽ἀχαιούς, 
αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον' οὗ δὲ φέβοντο. 
αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε 6κόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

9209. Ὑσ]. τα Ε 909. Ζπεϊίεε Ἡθ- 
πιΙβοἩὮ -- Ο 465. 

880. κασιγνήτοιο, σου ΌπΠΗςἩ γοπι 
Ἰεῖομομεα Βστιᾶες, σα 284. ---πε- 
σόντος: νρ]. γνὺξ ἐριπών 959. 

951--.954 -- Ν 420--498. σάκος 
ὀμφεκάλυψεν: 7α Ε 815, ἀεοία 
Ῥεγσεπά ἄθετ 1η ἀεπ Βο]ι]]ά. 

939. ὑποδύντε, ψῖο ΡΤ1ΙΤ, Ὁᾶ εκ- 
έοη οἷοὶ απέοτ ἆ. Ἱ. η ΤΠ Θ1 
απ{ ἀ4ἱο Βολπα]ίενη. Ύετσ. Αεπ. 
ΤΙ τοῦ βαοοεθάο οπεπΙ, Τ08δ εαὈ]οο 
Ἠππιετίβ. 

838. ἸΜηκιστεύς: να]. Ο 889. --- 
᾽Αλώστωο, εἶπ Ῥγ]]ει, να]. 4 996. 

884. βαρέα στενάχοντα -- Ν 498 
ππᾶ δῇετ. 

γ. 555--596. Άεμε ιοί ἄετ 
Αε]λᾶεγ. Ἠετε ιωιᾷ «Αί]ιοπε υοἰῖεγ 
1116Ίι 2υ Ητϊ(ε [ΓΟΠΙΠΙΕΊ. 

985. ἂψ δ᾽ αὖτι πἱεᾶετ νοη 
πθπθπα, θἰσεπΏ]οὮ: σατᾶς]κ νῖθ- 
4ετ, να]. Ὁ 364. σ 157, Ιείσίετας 
γοη ἆ4ετ Ἰεάετπο]απα, Ίεπες γοη 
οἵπογ ἆοτ τοτπετρεπεπάθη επίσθσεη- 
σεεεϊσύεπ Ῥεπεραπα, Ἠ]ει εη{ΒΡΤθ- 
οοπᾶ ἆθπι Ῥορτίβ τοπ ὠώρσε. -- 
ἐν Ζα ὦρσεν παπά τοι Ὀείάεα αὖ- 
Ἠδησισ Τρώεσσιν. 

33τ. Ἐτβίες Ἠοπιϊεβίο]} Ἄ 4 61. 
σθἐνεῖ βλεμεαίνων πι Ὑετδεομ]α[ς, 
πιο Ι 2951Ἰ. Μ 49. Ύ 96: 5ἳοἨ 
Ῥτήβίεπά νοτ« ταξί, β1οι Ὀ]ᾶπεπά 

1 Ἐτα[ισε[ϊΒ], αἴπο Ἐοτπιε], ἀῑα 
ἀ4αβ Ἀπίκετο (εῦατεπ ἆθες βαἴπεγ 
ΚταΓῖ Ῥεπγυ[εύεη Ἠε]άεῃ τεχαπβοµαι- 
Ἠολί, νρ]. κύὐδεῖ γαίων: 7Ζα 51. 

959. Ζντοῖζες Ηειιϊβσ] -- Χ 8. 
118. ἅπτηται ἀς εοπ8ία: σα Γ88ΒΒΘΗ 
βαοΏ{. [Απήαης.] 

840. ἰσχία τε γλουτούς τὲ, ΕΡεΣ- 
ερείῖδεμε Ετ]άπύεταπς Ζᾳ κατὸ ἴπισθε, 
πποῬεῖ, Δµ ἅπτεσθαι ποπ ἆθπ 
Αοοπα Εν τοσῖθτί, εἵπ απάθτος Ὑετ- 
Ῥαπι Ἀμπ]επετ Βεάεπίαπσ νοί- 
ο ππερί: νο]. σα Χ 826. -- ἔλισ- 
σόµενόν τε δοκεύει: Ὦεὶ ἀετ επρεη 
γετριηάπησ ἀ46Β 6ράαπκεπς τα]ῦ ἆ θα 
ΤοτλοτρεἸἸθηἆθη ἀατο] τέ (π]ολῖ δέ) 
186 4εν [Ἴῦθευσαπσ ἵπ ἆθη Ιπα]καξῖν 
πηποπὔ μπας. ἑλισσόμενον πγ]θ 6Υ 
β1οὶ Ἠϊπ απά εντ ποεπᾶθί, ππὶ 
ἆθ6πι Υετίο]σετ ζα επίσεμεη;: δοκεύει 
1ΠΊ1θ6Υ 1πι Αασε Παῦ, 

845 -- 4 164: 118. ἀποκτείνων 
4ο οοπαία, 6 ἅπτηται. --- τὸν 
ὀπίστατον: ἃοτ Αχβίκο] ὑδίτι Ρ1ΡΕΙ- 
Ἰαᾳν, πο Ῥεῖϊπ Κοπιραταίῖν, Παῦ 
εἵποθ απβεοπάθιτπᾶο Κταῖ, Ἱπάθπι 
ἀαὈαῖ ἆατ εσεηςαίᾳ ἀετ απάετη 
ἀταάο ἆετ Ὑεχσ]εϊεππηπσ ἵπ {ϐε- 
ἀαπκεῃ Ιεσῦ. 

848. 844 -- Ο 1. 95. διά τε, Βίε]- 
Ίππσ Υοη τέ: τα 920. --- σκόλοπας: 
νσ]. Μ 65 Β. Μαπ τοτπ][δς Ἠ]θχ 
ἀἱο Ἐνπάππαππα 4ετ Μαπετ, πε]ο]ε 
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φεύγοντες., πολλοὶ δὲ δάµεν Τρώων ὑπὺ χερσίν. 
οὗ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο µένοντες. 846 
ἀλλήλοισέ τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι δεοῖσιν 
χεῖρας ἀνίόχοντες µεγόλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστος' 

Ἔκτωρ ὃ᾽ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους 
. 2 Γοργοῦς ὄμματ᾽ ἔχων ἠὲ βροτολοιγοῦ ᾿ἄρηος. 

τοὺς δὲ ἐδοῦσ) ἐλέησε Θεά, Λλευκώλενος Μρη, 900 

αἶψα δ᾽ ᾽4θηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
μῶ πόποι. αἰγιόχοιο «4ιὸς τέκος. οὐκέτι νῶι 

ὀλλυμένων «{αναῶν κεκαδησόμεθ᾽ ὑστάτιόν περ; 
οἵ κεν δὴ κακὺν οἶτον ἀναπλήσαντες ὕλωνται 
᾿ : ον ς ολ , αι κ Ρα ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ' ὁ δὲ μαίνεται οὐκέτ ἀνεκτῶς 905 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν." 
τὴν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε Θεά. γλαυκῶπις ᾽άθήνη: 

καὶ Λίην οὗτός γε μένος 

ος εἶο 1ης 
[Απ)αηρ.] 

ἶθ Ῥ88εΊ6τεη πηπ/[δίεη, 
ἈοπΙβε]ασετ μασ μσο 

9846--- 84τ - ο 8. Ο 506τ1--569. 
ἐρητύοντο Ὀολτη μας ζα ἔβησαν, 
π1θ µένοντες Ζα φεύγοντες: Ἠ1ε]- 
ίοεηπ αἶοεα Ζατῆςξκ, Ὀ]ερθη 
β{εμθῃ. µένοντες ἰλπά λα ]έθπἀ, 
Ζνεαϊίερ ΗεπαϊβίΙοἩ αποἩ γ 156. 

846. 841. κεκλόμετοι 18ΐ αὶς Απίθ- 
οεᾷεηπε απ{ ἆάθ νοτηετσεπεπάο Ύετ- 
Ῥαπι ἐρητύοντο Ὀετοεμπεί; 48 416- 
8επι ῬατίιεΙρ οπίερτεεπεπᾶθ, τα]ῦ 
καί ΑΠΡΘΒΟΗΙΟΒΒΕΠΘ, 2νυαῖε (]ιεὰ 
σιεὈυί Ιπὰεβ 4158 Βεπίεπαηρ Ζα ἀεπι 
ποτπεγρεπεπάεπ Ἡαιρίγετραπι απί{, 
1ΠάΕπΙ 68 Ἠ8ΕἩ ἆθπι γογαπεομαι- 
Ἡελπεπάεη χεῖρας ἀνίσχοντες ἵπ 4.8 
γοχῦαπα ΒπΙίαπι ἄρετσθμί, Ὠαάτιτο] 
εγλᾶ]ς ἆάδ ειβδίο Ῥατγοϊρίαπι εἶπε 
εεἩπερεπάε Βίε]]αηπσ ΖνΙεεπεη Ὀεῖ- 
4επ Ἡαπιρίνετυεη: τα Γ 19. 80. π 
6. ΛΜ 961. -- πᾶσι θΔεοῖσι σι εὖχε- 
τόωντο. 

948. ἀμφιπερισρώφα τησ Ἠ]6ς, 
πεπἀείε τΙηρεπεταπ, η8ΒςἨ 
α1]εη Ῥε]εη απι ΟταῦεΠ. ᾖτ 
ἄμφιπερι νρ]. Β 306. Ρ Τθ0ο. ὅ το. 
-- Ώα[ς Ἠεκίοι ἀ4επ Ί/ασεη πΙεάετ 
Ῥεβίίερεπ Ἠαίίε, να]. 820. 881, 15 
πΙςμὲ ετψᾶλμπί. Οῦ ἀετβε]οοῬ αΏεν 
ἰτοίᾳ εαἶπει Ῥτα]λ]εγεί 119 Βόάεη]οπ ; 
ἰχὰσῦ πηῦ ἀεπι ἄεεραπηπ ἆατοι ἆθεῃ 
6ταβεη σα σεµεπ, να]. Μ 50, οἆετ 

θυμόν τ᾽ ὀλέσειεν 

Ζαπ ἀεπι Ζνγεε]κ απ ἀθπι ἄταρεηπ Ἠ]π 
απά ΓοτήἩτέ, ππα 6ἶησε]πο ἀῑθβεείῖῦ 
466 ἄταβεπς Ζατήςοκσεῦ]εροπο 2 
ετ]ερεη, Ῥ]αιοῦ απΚ]ατ. 

949. Γοργοῦς: 4 96 βλοσυρῶπις 
-- δεινὸν δερκοµένη, τει. Ε ται ἓ, 
Ναο ἀεεεπ Βήζε]]εη γγαχ ἀάβ ος- 
Ροπείοηπ Ὀεταῖί πι Ἠοπιθτίβε]ιθῃ 
2ειζα]ίετ αἱ οἶπο βοητεσκ]σ]θ 
Μαςκο πηῖ ΕΙοί2επάεπι Απρεπ οαχ- 
Ρεείε]]Μ. --- ἠὲ βροτολοιγοῦ ᾿άρπος, 
ἀεπι ας εοἸοεπεπα ἀῑο πγ]]άθ ΚτΙεσβ- 
νιαῦ 418 ἆ4επ Ἄπρον Ἰεαε]λζεί, νρ]. 
ο 606---608. 

950. Ἐτείθρ Ηρτα]ἰῖοῖι Ξ Ο 19, 
Π 451, νρβ]. : 882. τοὺς δὲ, ἀῑθ 
Ασλᾶετ. [Απμαηρ.] 

981 -- 469. ΕΤΙ5. Τ84Ι. Φ419. 
96005. γρ. Ῥ 15τ. Ε τι. ὦ 420. 
968. ὀλλυμένων: Τα Η 21. Θ 909. 

-- ὑστάτιόν περ 8η” σπ]θίζῦ 
ἩΘΠΙσΒ{ΕἨΒ, που πι Ἰείρίθῃ 
Αιρεπῦμςσ], εἶα βἱ6 το]]εηάβ τε- 
Ίοτοπ 8ἶπά, ἆα]ετ ἆαβ Εο]σεπάο. 

9ῦ4 τα 94. οἵ Ἠε]αίνατη. 
866. διπή Απθζισις ἩΨ ποἨὔ. --- 

ὁ δέ Ὀϊ6 ἀνεμτῶς Ξθι 4δ0, οὐκέτι» 
τα Η 9ὔὅπ. 

866. καί 5 ἔοργεν Ξ-- Ε 1Τ5. 
[Αππαπρ.] 

868. Ύρ]ι. α 46. καὶ λίην τα- 
εὔπαπιθοηά: Ί]α Εταεϊ]]οἩ. Αἴλεπθ 
τᾶιπιξ ἆαβ τοπ Ἠοθτο ἄτθες ο. 

4 
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χερσὶν ὑπ ᾿άργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γα’ 
ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσιν. 

σχέτλιος., αἰὲν ἀλιτρός, ἐμῶν µενέων ἀπερωσύς' 
οὖὐδε τι τῶν µέμνηται., ὅ οἳ µάλα πολλάκις υἱὸν 

περῤμενον σώεσκον ὑπ άφυσβῆος ἀέθλων. 

ἦ τοι ὃ μὲν κλαίεσκε ερὴς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 

΄ 
τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ᾿ οὐρανόθεν προῖαλλεν. 

εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾖδε᾽ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσιν. 
εὐτέ µιν εἰς ᾽άίδαο πυλάρταο προύπεμψεν 
ἐξ ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ ᾽άΐδαο" 
οὐκ ἂν ὑπεξεφυγε Στυγὺς 

(εεασίο Ὀετεϊίνα]]ϊσ αἶπ, Ιπάθπι 5ἷθ 
εοζοτὺ ἄεπ Ἱεριαίρεη Ὑ/απεοἃ εεῖ- 
πετ ενπίομίαησ αιιβαρτίοΏῖ, πι 
ἄαπηπ αὖΏετ ἵπ ἆθπι 860 Ε, {οἱσεπάεῃ 
(εσεπεαῖΣ ἴπτο Βεάεπκεη ρθσεη ἆθπ 
γοτεσβ]ασ ἆθπ Αομᾶετα τα Ἠο]ἔεπ 
απςΖπΕΡΙΘΟΠεΗ. --- οὗτός 7, Ῥεϊοπύ 
πι ἀεσεηςαῖᾳ ζα πατὴρ οὑμός 960. 
[Απμαπρ.] 

909. χερσὶν ὑπ᾿ Αργείων: Ζα Ε 
664. -- ἐν πατρίδι γαίῃ, εἶπ ἀθ 
γετπὔπβομπηπσ εὐείσετηάετ ΖαβαῦΣ, 
πνθῖ] 65 5εἩπηθισ]ίοπον 1δὲ Ὀοί Ὑου- 
ἰεἰάίσαηπρ ἆετ Ηεϊπιαῦ Ἐτεπιάεη σα 
ετθρεη, αἱς ἴπ ἀ4ετ Ἐτεπιάθ, ΨΕεΠΏ 
πηβη ϱε]ρεῦ ἆῑε εί8Ητ απ{σε- 
ποβί Ἠαῖ. 

860. οὐμός: Ἐτ. Ὀ]. ὅ0, 8, 1 ππᾶ 8, 
πας Ναολάταςξς ηαολρεκίο]]έ, είπα: 
18. πιΘΙἨ εἴσπει. -- οὖκ ἀγαθῆσιν 
Ἰμ1οῦεε ᾱ. 1. γτετάετρ]1οἨ. 

961. αἴἰέν, εἶπο Βὐείσεταηπσ ἆ6εχ 
Ῥασ]ε πα ΑΠε]ί: σα 4 10Π. ἀλιτρός 
Έτοαγν]ετ, ἀετ {τοπιάς Ῥεο]ῖε η] ού 
οἩΏτεῖ, θε] α{ουέ 4πτο] ἐμῶν µενέων 
ἀπερωεύς (παχ Ἠ]ει) εντ Υεναιί- 
Ίεχ πιεῖπενι Ἠἄπεδολε, 8Όθ6γ βίηπ- 
Πο] σοάαοΠί: ἆει πιθίπθη γουψῶνδβ 
εἰτερεπάενπ Ἰ1]]επ οὐεῖς Ἠδιητηῦ. 

862. τῶν Ἐ]ατα], νναῖ] 1πι Εο]σετ- 
4επ οἶπε Μοσχα] τον Ε]Ιθιι υθ- 
τιομθεῦ π]τά. ὅτι. -- υἷόν 
Ἠετα]]ες. ᾿ 

9689. Ζντειζεε Ἠσεπι]αίίοὮ -- Τ' 195, 
τειρόµενον σώεσκον απβ ἀ4θχ Ῥε- 
ἀτᾶπρπῖς εττείζείε, νε]. 1 248. 
--- ὑπ Εὐρ. ἀέθλων πα τειρόµενου;: 

ᾷαχ Ῥ8ομο Τ 198. 1 699. 
864, ἡᾗ τοι ἵταιτπ 16 ἆἀῑθ 

ο 
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9056 

ὕδατος αἰπὰ ῥεεθρα. 

πᾶμετο Απαδμιαπς εἶπ. --- πρὸς 
οὐρανόν, Ρτάρηαπῦ πξ κλαίεσκε 
τεγραπάεη, πο πῖτ αἴπεη Ζιιξαϊσ 
π1ο ἰδών επατίοη. 

966. ἨἘταίθς Ἠεπαϊκί]οἩ -- 4 428. 
προῖαλλεν, ἀεπι κλαίεσκε ΕΠΙΕΡΤΕ- 
οπεπᾶ τζετα1τ. 

866. εἶ γάρ παῖξ ἹἸπάτ]ς, Ῥτᾶίοανί6. 
Ζατ Ῥμπ]εϊίαπσ θἶπερ πΙοΏῦ πιεὮν 
αι {ὔ]]Ῥατεηπ Ἰ/ππεσμθα, πιο ὃ 788, 
να]. γ 256. ὦ 3284. ΜΙ ἀἴεεεπι 
ἨλαπδβςἩἡ αὖΏετ γετβεἰζθ δἱεμ Αίπεπε 
πΏοἩ ἄετ αἱσεπιείπεα Επίππεταπς 
864 {. Ἱεριαίο ἵπ εἶπο Ὀρθεοπάφτο 
ΦΙ{πα{οη, παπά σγγατ η ἀἴθ, πο]ε]ο 
{ᾷχ Ἠεταξ]ες ἆῑθ εεἩπογίσεέθ αχ. 
-- τάδε γοη ἀ4ετ Ζεϊς: ας ]οἑσό 
σεβδοἩμΙελί, 4ἱε6 σεσεηνᾶχῆσο Ἐτ- 
{αΏταης. --- φρεσὶ πευµ. -- Υ 85. 
5 165. Ο 81. 

86Τ. πυλάρταο, πὶο Ν 416. 1 217, 
4ετ Τπονπατί, ἀετ είθοησα Ηῆζεγ 
4ε8 Ἑηραηρε σας Ὀπίεννείε 
προὔπεμφεν Επιγδίμει. 

968. Ζαχ Βασμο να]. { 625 Β., τα 
Έ. 89Τ. -- κύνα, ἆθβεθη Ναπιθη 
Ἠοιηθς ποςἩ πομπό Κκεπηζ. --- στυγε- 
ροῦ, πιατ Πεν Βεϊποτῦ ἀε5 Αἴάος, 
νο]. Ι 159. 

869. οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε: ΝαςΠ- 
εα{σ τα ἆεπι οἴπειῃ ΚοπάΙοπα]θπ 
γοτάςτεαίσ νετἰταζεηάεηπ Γαπες]ι- 
ϱαΐζ 966. --- Ζτυγός αθηᾶησίσ τοπ 
ὕδατος. -- αἰπὰ ῥέεθρα, ἀῑδ 18] 
ἁαπιπβἑὔτζεπάςεπτ, ταἰ[βεπᾶᾷ 
βοἨπε]]εη Ἐἰπίαα, ἀῑα ἄπχολ ἀῑθςθ 
Ἐσεπδοπαξί εὔεπ ἀῑο Βοκκοιν 8 
ἀεπι Ἠαάερ ετκοἨπγετίεη: τσ]. τὸ 
πατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ ε 186. 
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δ᾽ ἐξήνυσε βουλάς, 3τ0 

ἤ οἳ γούνατ᾽ ἔκυσσε καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου 
Λισσομένη τιμῆσαι ᾿4χιλλῆα πτολίπορθον. 
ἔσται µάν. ὅτ ἂν αὖτε φίλην γλαυκώπιδα εἴπῃ. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶιν ἐπέντυε µώνυχας ἵππους, 
ὄφρ)᾽ ἂν ἐγὼ καταδῦσα «4ιὺς δόµον αἰγιόχοιο 9τδ 

τεύχεσδιν ἐς πόλεμον δωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι, 

ἢ νῶι Πριάμοιο πάις κορυθαίολος Ἕκτωρ 
γη9ήσει πρι άκρη ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας. 

ἦ τις 

ὡς 

καὶ Τρώων κορέει κύνας ἠδ' οἰωνοὺς 

δημῷ καὶ ο λρρακ πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿άχαιῶν." 

ἔφατ᾽, οὐδ ἀπίθησε Θεά. Λλευκώλενος Ηρη. 

9850 

ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάµπυκας ἔντυεν ἵππους 

ρη πρέσβα 8εά, Θυγάτηρ µεγάλοιο Κρόνοιο, 

αὐτὰρ ᾽4θδηναίη. κούρη «4ιὸς αἰγιόχοιο, 
/ Δ / ο λ λ | 2, 

πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὺν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 

Ότο. στυγέει εἴαικετ Απθάτας]ς 
ἀ4ες Ἠαββθι. Απκίαπσ απ Στυγός 
969 απᾶᾷ στυγεροῦ 9608. 

8τ1Ι. ἔλλαβε, ποσα ἄπβ οἱ ἀθχ 
Άσοσταβ. αἱ ΟΡ]εκέ σα επίπΘεμπιθῃ 
180. --- Ζατ Βασπαο 4 500 

815 -- Ο τπτ. πατολίπορθον 1]]α- 
εἰτ]ετί ἀπτοἈ 1 528 { 

318. ἔσται µάν Κτλ[ίϊσεβ ΑΑΥ πάείοη 
αἀγειεαθίναπι, ρᾳοποαία σα ἐμὲ 
στυγέει 510. --- εἴπῃ ἵπ {αΐας, Ῥίπηθ: 
ΟΜ]εξέ μέ, ποσα φίλην γλαυκώπιδα, 
Ἱ1οῦεςδΗ οε]]απσο, ρα α]καἴῖν β{εΒί. 
ΒΙΠἨ: αΏθχ ϱ8 γη]τὰ ἀῑε Ζα1ί ΚΟΠΙΙΠΕΗ, 
νο ετ πιθῖηοχ π]εᾶετ Ὀεάατί απά πο]ό 
βεἈπιθιολθ]πάετ Απητοάθ παῖτ παλί; 
πιοὈθί 5ο ἆθῃπ Ίπι Βίππο Ἠεσεπάθι 
Νασλβαί2: αθετ ἆθππ ἹπετάςῬ 1ο] 
1ππα ποπ ππεἩτ σα ]]θη βαῖπ, 
πίσξ ααββρτῖοἩξ, βοηάθγη παῖδ ἄλλα 
χατζ αὈὈτιοα6, απι Ἠετα Ζατ Απβ- 
{ἤηταηπσ ἴητος γοτβεβ]ασς σα 6ἵ- 
ΙΗΠΩΐΘΤΗ. Ώεππ ἆει (εἀαπκο ΒΠ 
4ϊε Ὁπάαπκρατ]κει ἀ4ε8 Ζει Παῦ 

ε 5ἱθ πα ]εγυγαῖ]ο 1μτο Ῥεάεηκεη (σα 
958) Βρεγνηπάθα Ί8β86η. 

914. σὺ μέν: αἴαίς ἀἆθβ 7α 6ἵ- 
πατίοπάεη ραταἰακβοπεηπ «ρθσεη- 
εαὔσ68 ἐγὼ. δέ 1ο]αῦ 4ετ πηξθγαοοχᾶ- 
ηπθίο Βαΐ57 ὄφρ) ἂν ἐγώ. -- ἐπεντύω 
ΏἩτ Ἠ16Υ. 

380 

85. Ζατ Ῥασςμο Ε τ8δά Β, απᾷ 
386 ἐπ᾽ οὔδει. 

316. θωρήξομαι, Κοπ]απ]ςέ. Δοσ.: 
Ζα Η 91. 

9ττ. 578. ἤ --- ἦ (319) --- αἴταπι 
--- Ἠ. ---νῶι πξ προφανέντε, 4ετ 
Ῥοχβῦπ]ίο]ο Ασοπθ. πας ἆθπι Ρατοίρ. 
Ἠβοῖὶ γηθέω εἶπο νετεἰηθ]ζο Κοπ- 
αἰχα]κήοῦ, πο Ν 865 ἔ, ἤχθετο 
γάρ ῥα Τρωσὶν δαμναμένους. Κτ. 
Ρι, 66, 6, 4. προφανέντε ἆθτ Ώιαὶ 
θ9 Μαρου]. Εῆτ ἆλβ ἘοπαϊπΙπαπα, 
πνῖθ 456 πληγέντε, Ε 118 τώ. -- 
ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας: τα 4 9τ1. 

319. 980 -- Ν 88δΙ. 885. τὶς 
ΤΙΏςΟἨΘΥ, -- παὶ Τρώων, 3Ἠ]θ 
τοτῃοχ ἆετ Ασεμδοτ. 

381 --585 -- Ε πιθ--Τοι. [Αή- 
Ἠαηρ. ] 

889. χρυσάµπυκας: ἄμπυξ ΠϊΘ[Β 
ἆθτ παπι ἀῑο Βίτη απᾶ ἆθα Απβαίζ 
465 Ἠα]βθ» Πεγππι]αα{οπάθ ἨΙθπαθη, 
ἆοτ Ὀ]βιοαί]οη πας 4ο]άῦ]6εἩ ἄθετ- 
7οσ6η πατ: πι]ῦ σο]άθποπι 0Ίτή- 
ΥΙΘΠΙΘΠΗ. 

984---588 -- 
Ἠαπρ.] 

886. πέπλον: 
Ἐἄ[βεη Ποταδτείομαπάθη 6ιρ]Ιοιθῃ 
Τιοιυτος]ς νποτζααβοµ{θ 816 πιΙῦ ἆθπι 

μιά) 

Ε τὸδ--τὸπ. [Απ- 

ἄθα Ὀἱ σα ἆθα 

Εν Κτίθσετ ἄὈ]μομεη πτσεη χιτών 

ὁ 
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ποικίλον. ὃν ὁ) αὐτὴ ποιήδατο καὶ κάµε χερσίν, 

ἡ δὲ χιτῶν) ἐνδῦσα «{4ιὸς νεφεληγερέταο 
τεύχεσιν ἐς πόλεμον Ῥωρήσσετο δακρυόεντα. 
7 2 ιν. / Δ / / 2, 
ἐς δ΄ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, Λάξετο δ΄ ἔγχος 

βριθὺ μέγα στιβαρόν. τῷ δάµνησι στίχας ἀνδρῶν 990 

ἡἠρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 

ρη δὲ µάστιγι 9οῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους' 
] λ { / 2 ν σι 2, ει 

αὐτόμαται δὲ πύλαι µύκον οὐρανοῦ. ἃς ἔχον «δραι, 

τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὺς Οὔλυμπός τε, 

ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι. , 996 

τῇ ῥα δι αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 
Δ 4 2, / ρε ο 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε, χώσατ᾽ ἄρ' αὐνῶς, 
Ἶριν δ᾽ ὤτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν' 

άσκ) ἴθι, Ἶρι ταχεῖα. πάλιν τρέπε μηδ᾽ ἔα ἄντην .. ; 4ρ χεια., ϱ . 

ἔρχεσθ' : οὐ γὰρ καλὰ συνοισόµεθα πτολεμόνδε. 400 

ὧδε γὰρ ἐξερέω. τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 
γυιώσω μέν σφωιν ὑφ) ἅρμασιν ὠκέας ἵππους. 

αὐτὰς δ ἐκ δίφρου βαλέω κατά 8 ἅρματα ἄξω" 
οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

(987) 1Ἠτες Ὑαΐθτβ. ἆθπεγ πέπλος 
γιατ Ιάπσς ἄετ Βτιςί σεβοἩ]1ϐ21{, παο]ι 
Ί,6βαπσ ἆθτ ἆοπ Ἐτιβίδοπ]σ τι- 
βαπηπιεπηα]θεπάεν ΕἸρα]αο (περόναι) 
οᾶετ Ηείε]π σ]αιθεῦ ἆῑβ αγαπά 
Άτα Κῦτρετ πῖεάθχ (κατέχευεν). 

9889---296 -- Ε τ4ῦ-- το». 
Ῥαπσ.] 

Υ. 991--484. ΙΓ, Ό0πι ζεις 0ε- 
Φεπάεί, ]ιὰ]έ ἅίε («ὐΠίππει αιγᾶσῇ. 
Ζει Ἰεγέ ὑπ ἄοη Οἷι πρ σιιγτίοᾗ 
Ίοιά υεγβροίίοί ἄἱοδεῖθενν. 

89τ. Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε, χώσατ᾽ 
ἄρα: ἀῑε Ὑγοτίεζε]]απσ, πε]ομο Κοπ- 
ΠαπκάοἨι ππὰ ατναπι ος Τοχάςτ- 
βαὖσθς πητηΙ(ζε]θαχ Υγοτ ἀαβ Ψατραπι 
4εε Νασμβαίσες τῆσκέ, γεταπδεπα- 
Ἠο]ῦ ἀῑε ταβοπθ Ἐο]σο Ῥεῖάαετ Ηαπά- 
Ίαηρεῃ. --- χώσατ᾽ ἄρ᾽ αἰνῶς: να]. 
Ν 166. Υ 29, 

398 --- 4 186. Ὑβ]. ϱ 148. χρυ- 
σόπτερον παν 3η ἀἆἶθεεῃ Ὀεϊάθη 
Ῥίε]ειπ, πῇῖ σο]άεπεπ Ἐ]ᾶσειη, 
σο]άρεβολμπ]πσῦ. θεβᾶρε]έο αδέ- 
{εχ Ἰκοταπηεπ βοπεῦ Ὀ6ί Ἠοπιθγ πΙοἩ{ 

Απιθ15, Ἠοπιοτα Τ188. Τ. ὃ 

[Δη- 

γοτ; Ἠθειπιεβ Ἠαξ σο]άεπο Βομ]επ 
πι Ῥεμπαηπρχκτα{ξ, νρ]. ε 46 {. 

999. Ἐτείει Ηοπιϊβ[ῖο] -- 4 186. 
Ο 158. 6 144. βάσκ)” ἴθι: σα Β 8. 
--τρέπε, Πππρεταν Ρτᾶφ. ο οοπιαέιε, 
πορεῖ Ζετβ ἵπ βεἴπει Ἐπτεσαηπρς, πας 
της εἴπεπι ἄεεῦας ααξ 4επ ΟΊγπιρ 
Πηπγείσεπᾶ, ἆῑβ Ου]ε ή" ϱ1θ᾽ απς- 
1856, νο Ῥεὶ ἄντην "επίσεσαπ), 
ποτ ἀίε Απσεπ, ἆθεπ Εθποδίν 
μεῦ. --- ἔα: 7ᾳ 948. 

400. οὐ Τὰ καλά -- καλῶς, Ἱ- 
υοίθρ -- σατ ατσ. -- συνοισόµεθα: 
ἀας Ἐπίπταπι πηῦ βεΐπεοι Βεβπιπαζ- 
Ἠοαιῦ 186 ἆετ Ώτο]βαπςσ ΒΠσΘΠΙΘΒΒΘΠΟΥ, 
αἱς οἶπ Ῥεάϊησίοι Απαάτποκ:σα ΚάΙ. 

401. γε]. Ζα 4 919. 
402, γυιώσω, παῖῦ ἆθπα Β]ΐσθ, ππῖθ 

ἵη β]είομετ Ὑγεῖδε βαλέω παπά ἄξω. 
ὑφ᾽ ἅρμασιν Ζα ἵππους: Ζα Β ττδ. 

408. κατά Ῥ18 ἄξω ο 841. 
404. ἐς δεκάτους ἐνιαυτούς αεἶπε 

γειπιβομαπς ἆετ Ῥεϊάεπ πιῦρμολοεν 
Αυβάτασοκβγείδεη: ἐς δέκα ἐ ἐνιαυτούς 
οᾶεχ ἐς δέχατον ἐνιαυτόν: Ὀ18 ἵπ 
4αςδ ζεἨπίο 1αἩτ ᾱ. Ἱ. Ἰηπετμα]Ώ 

ὅ 
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ἕλκε᾽ ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν µάρπτῃσι κεραυνός' 
ὄφρ᾽ εἰδῇ γλαυκῶπις. ὅτ ἂν ᾧ 
Μρη ὃ᾽ οὔ τι τόσον νεμεσίζοµαι οὐδὲ χολοῦμαι" 
αἰεὶ γάρ µοι ἔωθεν ἐνικλᾶν. ὅττι κεν εἴπω." 

ὡς ἔφατ᾽, ὥρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 
βη ὃδ᾽ ἐξ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν Ὄλυμπον. 
πρώτῃσιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο 
ἀντομένη κατέρυκε. «4ιὸς δέ σφ᾽ ἔννεπε μῦθον" 

υπῇ µέµατον: τί σφῶιν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἠτορ: 
οὐκ ἐάα Κρονίδης ἐπαμυνέμεν ᾽4ργείοισιν. 

ὧδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου πάις, ᾗ τελέει περ, 
γυιώσειν μὲν σφῶιν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους. 

αὐτὰς ὃ᾽ ἐκ δίφρου βαλέειν κατά δ᾽ ἅρματα ἄξειν' 
οὐδέ κεν ἐς δεκώτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

ἕλκε᾽ ἀπαλθήσεσθον. ἅ κεν µάρπτῃσι κεραυνός, 
[ὄφρ᾽ εἰδῇς. γλαυκῶπι., ὕτ ἂν σῷ πατρὶ µάχηαι. 

σεηπ αἨτθῃ. --- περιτ. ἐνιαυτούς: 
νρ]. Β ὅδι. [Αππαπρ.] 

406. ἀπαλθήσεσθον, παχ Ἠϊθχ απὰ 
419, δ. Ὀτα]. Επαί, Ιπταηβ] δν νοετ- 
ἆθοῃπ ααβπθῖ]αοη, ἀετ Ὠπαὶ πας] 
ἔλκεα πηῖῦ Βοεταρ αα[ ἆἱο Ῥειάεῃ 
τοι ἆεπ /απάεν Ῥείχοβεπεν Βαῦ- 
1εκο (ῬεἱἀειεεΙ{ς). --- ὤ Αεοιρᾶ- 
αν ἆθε Τη]λα]ίς, ἀῑε Ἰατκαηρ ἀετ 
Ἠαπά]αης (-- µάρψας ποιέγ): νε]- 
οεμο οἶπα 4ειτ ἵτα[επάςα Β]1{π- 
αἴταλ] 5οπ]ασ6π γ]τὰ, Ζα Ε Τ9δ. 
τ 898. Κοπ]ιπΚό.: σα Η 91. 

406. ὄφρα: ἀϊθδοτ Αεϊιοίρβαὔσ 
βολ1ε[δ απ΄ ἀῑο Ἐπίατα 405 1. 8Ἡ, 
4ᾳ 404 Ε παχ εἶπο Αποζημιαηρ ἆετ 
αἰοῖ ἁαταπκπὔρ[ίεπάεη Ἐο]ρειπ επζ- 
Ἰα]ίεη. -- γλαυκῶπις: {4 ὃτὸ. --- 
ὅτε, τα Ἐ ΤΙ. π 434: 4ετ ριάσπαπῦθ 
Βίπη νοη εἰδέναι, ἀατοῦ Ἑτίαηταης 
σαχ Ετκοηπίπϊς ΚοπΙπεη ᾱ. 1. ἀπτο] 
Βο]αάενπ Καρ πετάεπ, ετπιὸσ]οΏί 
ἀἱο Ψετριπάππρ ἆἀθθ ΤΘΠΙΡΟΙΑΙΕἨ 
Κεβεηβαίσθ», ομπο ἀαΐ5 εἶπε Ε]1ρ8ε 
ενας 65 Εῆτ Έο]σεη Ὠαζ” ἆανο 
ΑΏΖαπεΊπιεη 190. --- ὦ ἀθπι θἵσπεη. 
[Απβαηρ.] 

40Τ. νεµεσίζοµαι οὐδὲ χολοῦμαι: 
Ζα 2 9595. 

408. αἰεί ἆ. 1. τοη Ίε]μςας, ταῖς 
ἸἈασλάτασ]ς τοταηρεβε]]6, Ίπα ἄερεῃ- 

4056 

πατρὶ µάχηται. 

410 

415. 

420 

ϱαἴσ αχ Αἴποπθ, ο ἆθπ οΓΒΓΕΠ 
γοτειο]λ ἀει Αα]εἨπαπρ 6θροη ἆθῃ 
γαΐετ πιαοΏθ. --- ἐνικλᾶν, παχ Ἠϊθ6ς 
Ἀππά 455, οΙπΚηΙςΚθ6η, νοτθΙ{θ]η: 
νρ]. 8. 

ϱ τπτ. 159. 
Ο πο. 

411. πρώτησιν πύλ. απι γοχᾶθτβίθα 
Έπος ἆ. 1. νοτπ απι Τηοτ: νρ]. 9896: 
Ἠΐος Οὐλύμποιο, 895 οὐρανοῦ. 

412. Ώα8 ΟΡ]εκό σα πατέρυκε 180. 
π]οΏί ομπο Ἡδτίο οτθῦ 318 ἆθπι 
{ο]σεπάεη σφι Ζα ΘΕΠἴΠΕἨΠΙΘΗ. 

419. πῇῃ πΝΟἨΙΠ, Έταρο ας Απβ- 

μ»- [α.) «2 

ΙΙ 

ἀτασ]ς ἀ4ες Ὀπνπι]]επε: Ζα 94. --- τί 
πἰςοἩέ Κααβα], βοπάθτΏ αἱβ Αοοπραἰίν 
465 Ιπ]ᾗα]{8 Ζα μαίνεται. / 

414. οὐκ ἐώᾳ πι]ῦ πΙοΏίθη ρε- 
αἰαζτεῖ ᾱ., πας Νασάταο]ς ΒΘγΗ- 
ἀεεο]. γοταηροεβίθ]]{, ἵπι ἄαρεηραία 
Ζα ἀθτ τοπ Ιτῖς νογαιβρεβεϊΐζίεπ Αὖ- 
ε1οᾗπί ἀετ ἀὔθμππεηπ. Όαβ Ῥτάβεπα 
νοπ ἆεπι ἀβαετπάεη Ἠ1116Π, ἠπείλησε 
4165 τοπ ἀας αἰπσπε]πεα Απ[δεταπρ 
ἀερβε]θσου Ζαχ Ζ6ἳῖ, πο 6τ ἆθπ Απῑ- 
τας απ ΙτΙβ ετίο]]{α, ϊ 

415, ᾗ πῃῖ περ σεταᾶςο πῖθ, ᾱ. 1, 
νο απο ντ]]1οῖ, πνῖθ που] 8’ 610. 
1 810. --- | 

418. Ναοὶ ἆεπ ΠπβπΙάνεπ Ὀυει- 
ραης ἵηπ ἆῑδ οτα[ίο τθοία. 

450---454 νπαιτάση νοπ ΑτβίατοΕ 



86. ΙΔΙΑΔΟΣ ϐ. 6τ 

ἜΜρηῃ δ᾽ οὔ τι τόσον νεµεσίζεται οὐδὲ χολοῦται' 

αἰεὶ γάρ οἳ ἔωθεν ἐνικλᾶν, ὅττι κεν εἴπῃ. 

ἀλλὰ σύ γ᾿ αἰνοτάτη. κύον ἀδεές. εὖὐ ἐτεόν γε 

τολµήσεις «4ιὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.]”’ 

ἡ μὲν ἄρ) ὡς εἰποῦσ) ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 456 

αὐτὰρ ᾿4θηναίην Ἡρη πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

μῶ πόποι. αἰγιόχοιο «4ιὸς τέκος. οὐκέτ ἐγώ γε 

νῶι ἐῶ ἄιὸς ἄντα βροτῶν ἕνεκα πτολεµίζειν. 

τῶν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω., ἄλλος δὲ βιώτω, 
ο, ῃ . δν λ πο εν / 2 » 
ὕς κε τύχῃ" κεῖνος δὲ τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ δυμῶῷ 490 

Τρωσί τε καὶ «{αναοῖσι δικαζέτω, ὡς ἐπιεικές." 

ὧς ἄρα φωνήόασα πάλιν τρέπε µώνυχας ἵππους. 

τῆσιν ὃ) Ὥραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους, 
καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν ἐπ᾽ ἀμβροσίῃσι κάπῃσιν., 

ἅρματα δ᾽ ἔχλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα᾽᾿ 

αὐταὶ δὲ χρυσέοιδιν ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖξον 

πηῦ Ἠθομὲ νειποτίεη: 4920--4259, 
πα] αἱς Νερεπάπίδετηπσ ἆθς Ζεαε 
π]ομῦ {ᾷτ ἀῑο Μιει]απσ Ῥοεετηποί, 
4558 Ε., πει] 8ἱθ ἆθεπι ππ]άεηπ 0Ἠα- 
ταζίεχ 4ετ [τὶς πγάθετερτεσπεῃ. ΓΑηή- 
Ῥαπς.] 

405. ἀλλὰ σύ γ᾿, εσεηβαίᾳ 7α 
451, ποάπτοη ἀετ ἄεάαπΚκε νοη 420 
ποςἩ εἴππια] απ{ς6ΠΟΠΙΠΙΘΏ χα 1Π 
Έοτπι εἶπεν ἀτοπεπάεπ Απτα[ε, ἆα- 
Ῥετ σύὐ ἁἀπτοᾗ .γέ Ὀείοπό (τ 916. 
Κ 285τ. Π 89), πας αἰνοτάτη, τα 
Ἀτσβίε; ἀἴεδετ Απτα[{ Ῥι]άευ ἆθπι 
ΒΙππθ πᾶοὮ ἆεη Ἡαπρίβαϊζ ζα ἀθπι 
{ο]σεπάεηπ Νερεπεαίζ πηῖ εὖν ομπε 
ἀπ Ζα αἰνοτάτη εἴπ ἐσσί τα ετ- 
Εἄπσεν 16. --- κύον ἀδεές, πῖοτο1, 
αδεές πχερνβπρ]]ομ ἆδ.;εές. 

434. πελώριον ἔγχος, πῖεθ βοπβῦ 
παχ 41ε ᾳες ΆΑτθβ Ε, 694 Ὀεσεϊεμπεῦ 
πτᾶ, να]. 989 βριδὺ μέγα στιβαρόὀν. 

Ἄρο -- ῃ ο10. 5 ο0», ῷ 188. 
426 -- Β 156. 
4ρή --- 909. 
498. βροτῶν ἕνεκα: νβ]. 4 ὅτα 

ππά Ὀδβοπάθις Φ 4659 Π. 
429. βιώτω Κοηπεβεῖν, Νε ἆπο- 

φθίσθω, Ἱπιρεταίϊν ον. ΤΠ Μεᾶ. 
ηδοῦ 4θς ΖηθΙ{ο Κοπ]ασα{Ιοη. [Απ- 
Ἠαπσ.] 

480. ὃς κετύχη πεη οφ) ἱτοί[εηπ 
νγ]τᾷ, ποζα πας 4εχ βοποηῃ Ἡοπποτῖ- 

βεΏεηπ Κοπαἰτακέίοη παῦ ἆθτα Ῥαγ- 
Πορ ας ἀεπι γοτμεισεβεπάεα ὦπο- 
φθίµενος ἢ βιούς 2α ἄεπκεῃ 188: 
Υβ]. ὃ 984. τ 391. Κοπ]υπκῆν: τα 
Ἡ 81. -- τὰ ἃ φρονέων ]επθ (4ἱθ 
6 58. αν σος β61πο (εῖσπεπ) 
εάαπκεη ᾱ. 1. ΑΏβίοπρεηπ τετ- 
{ο]σεπάᾶ, ἴπ ἄναδε γετυϊπάαης παῖέ 
δικαξέτω, γρ. 4 645 κρυπτάδια 
φρονέοντα δικαζέµεν. 

451. δικάζειν εἴπεη Ἠεοπίδερταςῃ 
εγζεῖ]επ, τας ἆθεπι Ώαθὶν ἆθτ Ὀείάετ 
αἰτεινεπάεη ῬατίεΙεη: επύςοπε]άεη 
Ζπ1506π6η, ἄεπ Βἰτειῦ οπἰςο]πεϊάρη, 
-- ὡς ἐπιεικές Ὑετβες]β]α/Β, πο Τ' 
147. ᾧ ὅοτ. 3 989. 

455. Ὑσ]. 157. 

438. Ὥραι μέν, ἆλθ επἰερτεοπεπάε 
6]εᾶ {ο]σί 456 αὐταὶ δέ. ΓΑπμαπρ.] 

4954. 496 -- ὃ 40. 432. καάπῄῃσιν, 
πι Βί8]]6, ἀεν Ἠ]ες πᾶμθ ἆθεπι Ηϊπι- 
πηε]κί]πος 395 Β. σα ἄθπ]κθη 1εί. Απ 
αἶπαο ἆετ Βεϊζθππγάπᾶθ (ἐνώπια 486) 
41εβος Εππσαπας γητὰ ἀες Ύὔασεπ 
ρε]ε]ιηῦ. παμφανόωντα: Ψεηη Ἠο]α- 
Ῥαα. ΑΠΖΙΠΕΗπΠΙΕΠ 160, τοη ἀἄετ ἆθπα 
Ἠο]ᾳ σεσεῦθεπεη Ῥο]ίζας, 

456. Ὀἷε Εχρᾶπ]αης Πρετσελμί σαη”, 
ἀαίε ἆἱε Οσδύμππεηπ αἰοη 1π Ζεπβ) 
Ῥα]αβῦ Ῥεσεβρεῃ. Ζπεῖζοι Ηοπιϊςεϊο]ι 
ΞΞ ρ 90. 4 028. 

δἃ 
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πάντως. οἷον ἐμόν γε μένος καὶ χεῖρες ἄαπτοι, 
οὐκ ἄν µε τρέψειαν. ὕσοι Θεοί εἰσ' ἐν Ὀλύμπῳ" 
σφῶιν δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιµα γυῖα, 

481. µμίγδ᾽ ἄλλοισι θεοῖσι: 7α 
444. Ἰπνοϊος Ηεπιϊκίῖο] βοπεῦ 1π 
4ετ Ο.: σα α 114. Ὑσ]. 4 5ὔ6θ. 

459. δίωκε Υοπι ΤΒΒΕΠΘΕΠ ΕΑΗΤΕΗ, 
Ἱπαροτίοξί, ἆαηπ ἀετ αὈθο]]1ο[σθπᾶ ο 
Αοτϊκί: σα Η 54, --- θῶκους, ἀῖο 
Φ1ἱσ6 ἀεντ ἀδδίτ, ὙΨεπηπ βἴθ ἴπῃ 
Φαα]ἱε ἆἀ65 Ζειβ γθγφαπητηθ]ε εἰπὰ 
θωκόνδε τατ ΒΙίσαηρ (ε 8). 

440. καί απςἩ, ποπηῖς 4ο Ηαπά- 
Ίαπσ 18 4επ γοχ]ᾶ]ιηίβκοτι 6ΠἴΕΡΤΘ- 
οπεπά, παϊτ]σ]Ὦ Ζα ετατίεη Ὀθ- 
ποϊοἈποῦ γη]νά: νρ]. 1196. [Απμαηρ.] 

441. Ζατ Ῥ8επο 7ζα ΕΒ πττ. 
πατά Ζᾳ πετάσσας: σα]. Ε 1956. 

442. Δρόνον ὙΒΙΤΒΟΠΘΙΩΙΙΟΗ 6ἶπ 
τυπάθτ Ὀθβεε] ταῖς σεροσεποι Τ,9Ἠπε 
ππὰ ταπάεχ Βα8ἱ8. 

448. τῷ την ὑπὸ ποσσί 1Ἠπι 
απίοτ ἆαοπ ΕΠ [ποπ ᾱ. Ἱ. απίθν 
εαἴποι ΕΠ[βοη, --- Ζαχ ΒαςπΠε 4 550. 
6 199, ἨἩοειοά. Έπεοςσ. 849. 

444. οἷαι α]]οῖπ, Εῆτ 8ἱοἩ, 6ἵ- 
Κ]ὰτό ἀπτο] ἄ4ιὸς ἀμφίς, πιᾶλτοπά 
βἷς βοη5ῦ ζα Ῥαϊάθη Ῥθδΐδεη 498 Ζει 
Ίητεν ΒΙ{σ Παΐίεη: νσ]. 6» 100. 

446 -- 4 555. 
446 --- 4 958. γει. 1 590. Χ 296. 

ἔγνω, πεβηΒ]Ὦ δἷοθ γετάτοββεη αὖ- 
βοΐές ααίκεη. ᾖἸμτίσεης αἰπὰ ἀῑθ 
Ῥεϊάεπ Ύθγβε 446 {. Ῥ8βδεπάεχ 1π ή. 

----- 

86. ΙΛΙΑΔΟΣ ϱ. 

ἄλλοισι θεοῖσι φίλον τετιηµέναι ἤτορ. 
Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐύτροχον ἅρμα καὶ ἵππους 

Οὐλυμπόνδε δίωκε, θεῶν δ᾽ ἐξύκετο θώκους. 
τῷ δὲ καὶ ἵππους μὲν Λῦσε κλυτὺς ἐννοσίγαιος, 

ἅρματα ὃδ) ἂμ βωμοῖσι τίθει., κατὰ Λῖτα πετάσσας' 
αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ ΏἈρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 

ἔξετο, τῷ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ Ὄλυμπος. 
αἳ δ οἷαι «4ιὸς ἀμφὶς ᾽4θηναίη τε καὶ Ἡρη 
ἤσθην. οὐδέ τί µιν προσεφώνεον οὐδ' ἐρέοντο" 
αὐτὰρ ὁ ἔγνω ᾖσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε' 

υτίφθ᾽ οὕτω τετίησθον, ᾽4θηναίη τε καὶ Ἡρη: 

οὐ μέν Θην κάμετόν γε μάχη ἔνι κυδιανείρῃ 

ὀλλῦσαι Τρῶας. τοῖσιν κότον αἰνὸν ἔθεσθε. 

448. οὐ μέν Όην, ψἱθ ε 211, σα 
Β 3216: Β6Ἀ ΨΘΤΙΙΟἨ ἆοο] πολ], 
πηῖξ Ιτοπ]ϐ, --- κάμετον: χω οἱ{οἱ οὐ 
1πχ απο] πιᾶάθ πρ ὀλλῦσαι, Ὀδι 
ἀοτ Ὑαιπιοπίαηςσ ἆθτ Ίχοες: εαρῦ 
7ος πας ΙτοπΙθ, ἆθ; 1Ἠπεη ρα 
Κοῖπο Ζαἵς σεἸαββεπ Ἠαῦ πηῦ ἆθτα 
ὀλλύναι αποἈ παχ Ζα ΡΕΡΙΩΠΕΠ, 
4αλοαγ. ἀἱο Βείοπαπσ Υοηπ πάμετον 
ἀπτοἩ γέ. [Απμαπα.] 

449. τοῦσιν Ἠδπαί γοη ἀογ ϱαηΖΘΗ 
Ἠθάθηπβατί κότον ἔθεσθε αἩ. ον 
ἀΐθβαο ζα Ζ 8926, νΡι. Π 449. ὃ 

450. πάντως ἁἆατοπαιαβδ, βἴθίβ 
πήξ παομβο]φοπᾶετ ἈΝοραβίοη, πθ 
τ91ἱ. υ 180, Ἠϊειγ οὖν 451, πρ 
Κτάβεπι Ααγπάσξοι πιά νογρα Μάνη, 
--- οἷον ἐμόν γε πτὲ. ἀθπ ΓοἸσοπάθα. . 

Υοταηϱθ- 
βίο]]έ, πθ ο 213. ϱ 614. Σ 26034. | 
6εάαπΚκει Ῥερτϊπάεπᾶ, 

ἐμόν ᾿ἄπτο]ι γέ Ῥεϊοπί πι ἄερεπ- 
βαἱ7 Ζα ἀεπ Απηρετθαάσείθη. [Απμαπσ.] 

451. μέ, ἀϊθ απρείοπίο Ῥουπι ὑχοῖᾳ 
ἀθβ 6εβεπβαίσθβ, νγθῖ] ἀϊθβοιτ 8ΟΠΟΠ 
450 ἀπτο]Ἡ ἐμόν γε Ῥεζοπί 180, Ζα 
289. --- τρέψειαν: νο]. 4 981. -- 
ὅσοι Ὀἱ9 Ὀλύμπῳ Ξ- 4 ὄθ66. Ε 87. 

469. σφῶιν, ἀει Ώα[ῖν ἰαῦῦ ἆεΒ 
Ρον μπΗομεν Αοοτπβ., πΙ6 σ 88. -- 
πρίνπερ, Ψὶθ Ε 19ὔ,βο]οπ ΕτἄἨ6, 

4 
ν 

| 
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πρὶν πόλεμόν τ᾽ ἰδέειν πολέμοιό τε µέρμερα ἔργα. 
Έ Δ 2 / Δ / / 5 . 
ὧδε γὰρ ἐξερέω. τὸ δέ κεν τετελεσμένον ηεν 

οὐκ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέρων ὀχέων, πΛηγέντε κεραυνῶῷ., 465 

ὢψ ἐς Ὄλυμπον ἴκεσθον. ἵν ἀθανάτων ἔδος ἐστίν." 

ὧς ἔφαθ'., αἳ δ) ἐπέμυξαν ᾽4θηναίη τε καὶ Ἡρη: 
πλησίαι αἵ γ) ἤσθην., κακὰ δὲ Τρώεσσι µεδέσθην. 

ἦ τοι ᾽ἄθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν. 
σκυζομένη «4ιὶ πατρί. χόλος δέ µιν ὤγριος ἤρειν' 460 

Μρη ὃ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόΛλον, ἀλλὰ προσηύδα᾽ 
μαἰνότατε Κρονίδη. ποῖον τὸν μῦθδον ἔειπες. 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν. ὃ τοι σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν' 
ἀλλ᾽ ἔμπης «{αναῶν ὀλοφυρόμεθ” αἰχμητάων, 
οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 

[ἀλλ᾽ ἦ τοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ”. εὖ σὺ κελεύεις, 
βουλὴν δ᾽ ᾽άργείοις ὑποθησόμεθ”, ἥ τις ὀνήσει, 
ὡς μὴ πάντες ὕλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο. |» 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
υἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κρονίωνα 

ὄψεαι., αἲ κ ἐθέλῃσθα. 

ΑΠΟ 

βοῶπις πότνια Ἡρη, 

ὀλλύντ᾽ ᾽4ργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμητάων ' 

408. πολέμοιο πᾶςἩ πόλεμον εἴαῖῦ 
εἴπεβ ΤΤΟΠΟΠΛΕΗΒ: νο. 4 256. 
µέρµερα ἔργα γψίο ἆ 989. 524, 

454. Ὁρετεργαηπσεη 1865 τοι ἆετ 
{ο]σεπάεπ Βεστήπάππσ ἀ4ετ Ζα ὮὈε- 
στϊπάεπᾶο εάαπκε: παπά 656 παχ 
εσεχ (α]ῆο]ς. -- Όα Ἠϊει ἆῑε παθ 
ὧδε γὰρ ἐξερέω εἰποσε]αῖθεῦε Ώτοβαπσ 
βἴοα ααξ ἀῑο Ψετσαησεπ]είς Ῥο21ε]ί 
πηθεχ οἶπογ Ὑογαπββείζαπσ, ἀῑε {παῖ- 
βΏσομ]Ιο. πΙομῦ εἰπσεῦτείεη 156, 80 
Ζεΐσεπ ἀἱο {ο]σοπάεηπ ἸΜοτίο ἆθτ 
Ἐοτππε] Ἠΐεγ ἀἱο Ἐοτπ, πε]οπθ 
ἂει Ναελκαίς εἶπον Ίπτοᾶ]οι Βο- 
ἀπριηρεραίζεε πα: νε]. 401. 

456. πληγέντε: Τα 918. --- Ώεν 
Ναομάτποκ ταἉῦ απ οὐκ ἐφ᾽ Υμ. 
ὀχέων, νβΙ. 405 {. παπά 19. 

406. Ζπψεῖτος Ἡοεπιϊκ ας] --- Ἐ 960, 
τρ]. 967. 

451--465 -- 4 ο0--.5. 
4605 ---468 -- 50--51. --- 466--468 

{ρπ]οπ ἵηπ ἆεπ Ῥεβίεπ ΗαπάδεβμτΙ{ίεη: 
ἀϊ6 ἀατίι επίπα]ίεπο Ετκ]ἄταηπσ εξ 
6εποτεαππς οπθερι]οΏῦ πΙςἉῦ ἆετ ΕΒτ- 
χθρίΠεΙς ἄεν Ἠοτα (461), πε ΒΠάΓΕΣ- 

ϱοΙ{β Ζ6ις᾽ Απμοτι εἶπθ 5ο1οᾖθ πΙολῦ 
νοταπββείσενπ 18[α. Ἐται]οα αἶπά 
αποἩ ἆἱδ τσοτηειρεπεπάεηπ Ὑοτίε 
4ετ εἴοίσεπ Ἠστα, Ζαπια]ὶ ἀετ Πεβις 
2ἤγπεπάεη (460) πεπῖρ ΔΠΡΕΠΙΘΒΒΕΗ. 
[Απ]αησ.] 

409 -- Ε, τ064. 
410. ἠοῦς ψίο ὄδδ -- ἠῶθεν νοη 

ἆθειτ (Κοπιπιεπάεπ) Μοτσεπτδίο 
αἩ. ᾱ- 4. πρερεη Γτᾶ, -- δή 
1π ἆετ Τμαῦ. -- καὶ μᾶλλον 7α 
ὀλλύντ᾽ 4Τ9. -- Κρονίωνα οῬ]εκάγνο 
Βοχεϊεππαπσ πηῖ Ρε]ρείσε[άμ] ίσα 
Ἡ τϐ) εἰατῦ ἐμέ, ὑπερμενέα την 
Ἠδμπεπάσπι Βοζας απέ ἀῑδ νοπ Ἠετε 
4608 απβσθβρτοςβεπο Απετκεπππης 
βοΊπετ ΜαοΏῦ. 

41. ὄψεαι, αἲ κ᾿ ἐθέλῃσθα -- 
4 858δ. Ι 869. ω 611. νο]. υ 298, 
Ἠϊεν Ἠδππεπά: [α]115 απ εἶπα 
Ταβδ6 Ἠαβῦ. βοῶπις πότνια ΄Ἡρη 

απ ορ ο ας, 
415. ὀλλύντα ρταᾶϊκα[ῖν ζα Άρο- 

γίώνα. --- πουλύν 4.5 ζαΠ]τείσ]θ. 
-- στρατὸν αἰχμ. ὙετεδοΏ]α[β πγ]θ 
ὦ 8Ι. 
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οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ, 
πρὶν ὄρθαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα ΙΠηλεῖωνα 

[ἤματι τῷ. ὅτ᾽ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι µάχωνται., 4Τ6 

στείνει ἐν αἰνοτάτω., περὶ Πατρόκλοιο πεσόντος.] 

ὡς γὰρ θέσφατόν ἐστι. σέθεν ὃδ) ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 
χωοµένης. οὐδ) εἴ κε τὰ νείατα πείραθ 

ης 

ἴκήαι 

αίης καὶ πόντοιο. ἵν᾽ Ἰαπετός τε Κρόνος τε 3 

ἥμενοι οὔτ᾽ αὐγῆς Ὑπερίονος ᾿Ηελίοιο 
κ, 3 3 

490 

τέρποντ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς' 
ο 9/ ᾽ 3 / 2 ’ 2 2 ΄ 

οὐδ᾽ ἣν ἔνθδ ἀφίκηαι άλωμενη. οὗ σευ ἐγῶ γε 

σκυζοµένης ἀλέγω. ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο." 

ὧς φάτο. τὸν δ᾽ οὔ τι προόέφη λευκώλενος Ηρη. 

41». Ζαχ Βασπο νρ]. Σ 905 Π. 
414. Ὑσὶ. Π 281. ὅρθαι Τη. ΑοΓ. 

ἩΠ (ὥρμην) απβ ὅρσθαι. 
415. 4Ττ6. Ώοχ ιά ογαρταο] 4ἱθβεχ 

γοταιανογκἁπάίσαης πηί ἀεν Ἠ1τ]κ- 
Ἠολ]καῖς ἆατ ερᾶίονι εσἈλ]έοηῃ Ετ- 
θἱρᾳπίβθ, πο Ῥαΐτο]]ον πἰομί ἐπὶ 
πρύμνῃσι, κοπάθτη ἵπι {τεῖεπ Ἐε]άθ 
νοτ ἆοτ Βίαάς Γά]]έ, ἔογηον ἆῑρ απ{- 
{α]]οπάο Ὑδγψεπάπηρ νοη ἥματι τῷ 
γοη 6ἶπαπῃ Ετοϊσηϊς ἀθ8 πἰολμςίο]- 
σοπάθη Τασε8, βοπίο ἀά5 Εε]]επ 
εἶπθν Ζπεϊζει ἆθπι οἳ μέν επῖ- 
αρτοσπεπὰεπ ἀεᾶθε, Ι895δεη ἀ1θβθ 
Ύσθιβθ αἱβ πποςἩέ 6τβΟΠΕΙΠΕΗ. --- 
ἥματι τῷ τεσε]πιΆ[εῖσ νοπ ἆθτ Ὑετ- 
σαπσεη]οῖξ; γοη ἀ4ετ Ζακαπ παχ 
Ἠϊος ππὰ Χ 909. --- περί ταῖς (1επε- 
αν αυτ Βεζεϊοεππαπςσ ἆἀε. Καπιρί- 
Ῥτθῖβεβ. [Απ]αης.] 

4ΤΊ. Δέσφατον Ἱπ ἆἀετ Ἡ. πας 
που Ε 64, ἄοἑζεδερταςσ], ἀοΐ- 
{οβΏοεβοβπ]α[ς, Ίπι ἀγαπάθ πΙομ{β 
απἀάθτθε αἱ Ζααπ5 ΑΠβσθΘΒΡΤΟ- 
οπσπεχ Ί1]]α, π]ομε ἀῑε Βεβίίτι- 
πιπης 6ἶπετ ἤθεχ 4επ  ὄξδεετη βἴεμεή- 
ἆθπ Ῥομιε]κεα]ςταπομ{. Ζπγγεϊίεβ Ἠε- 
ΠΙΙΑΠΙΟἩ -- 4 180. 

418. οὐδ᾽ εἴ κε: 5ο]ο5δί π]οὮς, 
{α]]5 οἴνα. --- τὰ νείατα πείραθ᾽ 
σα Ίθποπ (ἀοτί ζα ἀ4επ) Ἀτ[βετ- 
β{θη ἀαΤτεηΖζ6π τον Ετάε ππᾶ Μεε;: 
νρι. 3 900. Θ 15. Ὑειββοπ]α({ϐ -- 
Ζ 149. Υ 499, [Αημαπρ.] 

419. Ιαρείοβ παπά ἆτοποβ πετάει 
Ῥ6ῖ Ηοπιεχ αἱ» ἀἱο Περτᾶεεπίαπίθη 
«εχ γοη Ζεας σθεζΏγσίεη απᾶ ἵηπ ἆεῃη 

Τατίατας νοτείο[βοποςυ Τϊαπθη, 7 
Έ. 998, α]]οῖη σοπαπηῇ, 

480 Ὑπερίων: "ἀ4οτ Ῥο]μη ἆσατ 
Ηὅ ο”. 

481. ἀνέμοισι, 4θτοῃ θι[γΙδΠθπ- 
46 Ἠαποι Ἱπ Ἰεϊβει Πάπάθῃ 
Ῥοβοπάσι»5 ψολμ]ύμαεπά αιπρ[απάθη 
πχ: νρ]. ὃ 56Τ. -- ἀμφίς Αο. ἐστί 
186 τησ πΠΙἨΘΧ, ᾱ. 1. βοπ]ο[οῦ 
αἱ τησ 6ἶπ, πίθ 1π ΘΊΠΕΠΙ (10- 
Γάπρηῖρ:σα 194. --- ΒΙΠΠ νοη 418 Π:: 
απο επι απ ἴπι ἄτο]] ἆῑολ 21 
ΠΙΘΙΠΘΏ βοπ]παπιςύθη ΓΙάΘΥΡΑΟΊΘΥΠ, 
4επ Τ{απεπ ψεπάςη βο]]{θεῦ. Ώου 
180 ἀ46Υ σαησο (εάαπκο Αθ]ὔβαηι 
παπά παπιεη]]ο] ἁλωμένη 482 Ίῃ 
β6ἶπον Βε2ίεπαπς πῖοπῦ του νοτ- 
βίάπά]1σ]. 

482, Ῥιο Ὑιεάετααίπαηπαθ ἆθ8 
Ἀουοηραίσες απ 48, απᾶ ἆαταπ 
απβο]]Ιο[βεπά ἀῑο Ἠ1αάεχπο]απρ 4θβ 
ἩἨπιρίρεάαπκεπε ααβ 4ΤΤ, Ἠϊει Υεχ- 
αἰάνκί ἀπατεα ᾱἱε ππσλάτϊοκ]ϊσιθ 
γοταπείθ]]απσ ἆθν Νεραίίοη (Π61Ἠ, 
απ ἀἷοὮ ΚΗπαπιοτθ 106 πο πΙσ]ῦ) 
παπά 46 Βείοπαπς νοη ἐγώ ἀπτο]ι 
γέ, βἶπὰ Ζρΐομειπ ἆθν Ιειάεπβο]ιαή- 

ο ως ον 

Ἰσμεη Ἐπτεσιπσ ἀθε8 Ἠεάεπάον: σα - 
1 9868. 

488. οὐ σέο, πΑΡΠΟΣΙ6ΟἩ ἆθπα οὔ - 
σευ 482 Ῥρατα]]εὶ ταῖς Ναοπάταςκ 
γοταησεείθ]]{, --- πύντερον ἄλλο, πο 
η 916. 1 421. 

484. Ὑσ]. τα 4 511. 
Υ, 486-- 5668. Ἠύπογιιο]ν ἆεν Ναοί. 

Τεγβαπωπ]ιώι ἄετ Ίχγοε αι ἄεπι 
Φο]ιαε]ιέ[ε]ᾶε ιᾶ ΠἨειίονς νεο. 
Τγείβενι ἔπι ἐγούδε]ιεν 1.αβεγ. 

Ἱ 
α, 

η 
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ἐν δ᾽ ἔπεσ) Ἰὼκεανῷ Λλαμπρὸν φάος ἠελίοιο 

τι 

4855 

ἔλκον νύκτα µέλαιναν ἐπὶ ζξείδωρον ἄρουραν' 
Τρωσὶν μέν ῥ) ἀέκουσιν ἔδυ φάος, αὐτὰρ ᾽Αχαιοῖς 
ἀσπασίη τρίλλιστος ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή. 

Τρώων αὖὐτ᾽ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιµος Ἕκτωρ, 
νόσφι νεῶν ἀγαγών, ποταμῶ ἔπι δινήεντι. 490 

ἐν καθαρῶ., ὅδι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος. 

ἐξ ἵπ πων δ᾽ ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα μῦθον ἄκουον, 
τόν ῥ) Ἕκτωρ ἀγόρευε διίφιλος" ἐν ὃδ᾽ ἄρα χειρὶ 
ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκώπηχυ' πάροιθε δὲ Λλάμπετο δουρὸς 

αἰχμὴ χαλκείη. περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης' 

486. ἐν δ᾽ ἔπεσε: τα ἆ 184. 
λαμπρόν Ὦϊβ ἠελίοιο -- 4 60ὅ. Ε 190. 
Ώαίς Ἡετο ἀπτοι αἶπ Ὑγαπάεν ἆθπ 
Τας νετκῆττύ Ἠαῦς6, πῖο ὅ 39989, 
Ἰᾷ «τς ἀθπ ἸΓοτβοα πἰομέ πα θηῇ- 
ΏΘΏΠΙΘΗ, --- ΒΕΗΣ βομτοβ {ο]ἱσῦ Ἠ]6ς 
πηπασίο]ραχ πας ἆετ οἱγτιρίβοεβεπ 
Ώσορπο ἄοτ Ῥοππεπππίετσαησ, οπθ 
ἀαίς ἆῑο 949 α,ρερτοσπεπο βοΠ]]- 
ἄθταπσ ἀ4α5 Καπιρίες Απ{σθΠΟΠΙΠΙΕΠ 
παχᾶα. ΎνΝατ {ᾷτ εἶπο ππεϊίθτο ηί- 
ψιοκ]αησ ἆθε Καπιρίθς παοἩ ἆθτ 
ΑὈβιονῦ ἆθες Ὠιομίετ Κεῖη Ἠαπαπα 
ΤΗΘΗΣ, 80 πιπ[ς αποἩ ἆετ Ὑδγεποῖ 
ει ἄἀδίμηππει σα Αππδίεπ ἆθγ 
Αελᾶες αἰπσαρτεϊίεη Ἴπεοκ]ος ετ- 
βοπείποῃ., 

486. ᾖἕλκον: ἀἱο απίετσεπεπάθ 
Ῥοππο 7160 ἆῑο ΝαοΠῦ (παοἱ 516Ἡ), 
πο θἴπεη ἁππκε]π ΜαπίαεΙ ἤρεν ἀῑς 
Ἐτᾶς Ἠ]η. --- ζείδωρον ἄρουραν, πθ 
Έ 648. Υ 996, εοπεῦ ἵπ ἀετ Οἆ. 

48τ. Αβγπάείοτπ, ππαι] ἀετ ΕΙπ- 
ἀναο]ὶς ἀες Ὑοτπετσεπεπάεη απ[ ἀῑς 
Ῥεζεϊ]ρύοι  Έεχβοπεπ ἆἀατρθεῦε]]ό 
π]τᾶ, εἶπε Ατί ραταἴακβοπθη Νας]- 
εαίσθβ. -- ἀέκουσιν Ῥτάαι]καέ1ν τα 
ἀθπι Ώαΐῖν ἆει Ῥείει]Ισίοη Ῥόαίβοη, 
Τρωσίν. --- Ὀυσίσεηε 186 41ε 4ογρ- 
οι{ε Ὑοπάπης ἔδυ φάος απᾶ 

ἐπήλυθε νύξ πας Βεζιεπαπσ απέ 
4ἱθ γογβεμΙεάεπο Βιπαοη ἆετ Ὀε]- 
ἆθπ Ῥατίεῖεπ σεπᾶλ]ζ; 8ο 166 ἐρε- 
βεννή Ῥεβοπάεις Ῥεάεααηρατο]!, 
πα] ας Ώππκε] ἀοντ Ναοπι ἆθτι 
Καπαρίε εἵηπ Ἐπάο τας], 

488. Ἅτρίλλιστος ἀτοαῖ]πια]ὶ ϱ{- 
{16 {, ροεξίεομεςχ Απκάταοκ τῇ Ῥε- 
ΑΠτηταζετ Ζαμ]απσαῦβθ, πολύλλιστος 

4956 

ε 446, εἶπο Ῥέοίσεταπα 465 νοτμεί- 
σοἹιοπᾶθι ἀσπασίη. -- ἐπήλυθε νὺξ 
ἐρεβεννή Ξ- 1 414. [Απ]απσ.] 

489. αὖτε ἹϊππΙεάθταπι, ππΠ- 
πθΏτ, Ζατ Απάεπιίαηπσ ἆθβ Ροτῖ- 
βοπτ{ς ἄοετ Ετσᾶπ]αησ ταῖξ 1εΙοἸέθπια 
Εερεπβαί” πα. Ψοχπθτβεμεπάεα: 
νο]. ἔνθ αὐ: τα Ε 1. -- ἀγορὴν 
ποιήσατο: 7ᾳ 2. 

490. νόσφι νεῶν 5εϊιῖαῦ γοη 
ἆθῃπ ΒοἩπ1[ίοη, αΡθτ ποςἩ ἵηπ Ῥ6- 
ἀτοἩ]Ιοηετ πο (1 τθ. 9859), πας] 
Κ 160 ἐπὶ Θρωσμῶ πεδίοιο νβ]. 
4 56, απξ εἶπεν Ῥοᾶοποτπεῦαπα 
ἴπποτ]α]ὸ ἄθι Έδοπο Ζπγίεοπθη ἆθῃ 
ΦομΙΠεπ απᾶ ἆθπ Ἐ]πίεη ἆθξ Χαπ- 
ἴπος (Θ 660), ἆαμετ Ἠ]ει "απ ν- 
Ῥε]πάεηπ Ἐ]αςερ) (490): ππαἨτβοπείῃ- 
ει ταππαίο]θατ ταπετῃηαὶΙὸ ἆθβ 
Ζπβαπηπιεηῄπεβθ8 ἆθεβ Χαπίπος αππά 
ΦΙΤΠΟ6ΕΙ8, 1π ἆετ Νάπα ἆες ταῦ- 
πηβ]ς ἆθβ Ίος πας ἆἅ 415. 
--- ποταμῷ ἔπι δινήεντι α ἀγορὴν 
ποιήσατο. τω ᾷ 

491 -- Κ 199. ἐν παθαρῷ, ψῖθ 
πο, αρεαπν1ετθες Ναιαίταπι, 
πο ἐν περιφαινοµένω ε 416: απ 
εἴπθπῃ τοη]είοπεπ ἐτειεηΡ]αῦσα, 
πο ἆει ερεχορεςοµο Ζαραΐα εἵ- 
ἸΝαίατῦ. --- ὅθι δή πο ἆθπῃ, ναι] 
ἀαβ Πϊογ (οεασίο 1πΠ καθαρῷ 1η 
πιθβοπέ]σµεη 8µοΠ οπέα]έοη 196. 
- νεπύων 7ᾳ «διεφαίνετο 50ἨΙθη 
Ἠθτνογ ΖΥ15ςΠἨθΘῃ. 

499. Ὑσ]. 7 818. 
494. 496 -- 7 819. 390. Ώα ϱ8 

Ναοπί 196, Ἐθαεγ αΌθγ που] πῖολό 
Ἀπησοσϊπάθεῦ αἶπᾶ, 5ο {ᾖἴασί πιαπ 



το 

τῷ ὅ γ᾿ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι µετηύδα: 

υΧέκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ «4άρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 
νῦν ἐφάμην νΠάς τ) ὀλέσας καὶ πάντας ᾽άχαιοὺς 
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν' 

ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλθε. τὺ νῦν ἐσάωσε μάλιστα 
᾿4ργείους καὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι Ῥαλάσσης. 
ἀλλ᾽ ἦ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ µελαύνῃ 
δόρπα τ) ἐφοπλιδόμεσθα' ἀτὰρ καλλίτριχας ἵππους 
λύσαθ᾽ ὑπὲξ ὀχέων, παρὰ δέ ὄφισι βάλλετ ἐδωδήν' 

ἄξεσθε βόας καὶ ἴφια μῆλα 

καρπαλίµως. οἶνον δὲ µελίφρονα οὐνίζεσθε 

σῖτόν τ᾽ ἐκ µεγάρων. ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε, 
ἠοῦς ἠριγενείης 

καίωμεν πυρὰ πολλά, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκῃ" 
µή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κοµόωντες ᾽4χαιοὶ 

φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα Δαλάσσης: 
μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἔκηλοι, 
ἀλλ᾽ ὥς τις τούτων γε βέλος καὶ 

ἐκ πόλιος δ᾽ 

ὥς κεν παννύχιοι μέσφ᾽ 

π]οΏξ οΏπθ ἄταπᾶ, πουοη ἀῑε Ώρθθτ- 
Ρίίζο ἸειοἩίείο. Ὠϊο Ύθιβο αἶπά 
απβ Ζ ππρα8βεοπᾶ 1π ἀἱθ6βθ Ῥήε]]ε 
Πρετίταρεη. 

496 -- Β 109. 
491. Ὑρ]. Τα Η 848. [Απ]βηρ.] 
498. νυν, ἴτι ὙγΘΙΡΕΤΕΠ ΒΙΠΠΘ ΤΟΠ 

4ετ Ζαΐς, πο ἆαβ ἀ]ῑο]ὶς βἶοὶ ἆεῃ 
ΎΈτοθτη Ίπι Καπιρ{ο Ζαρεψαπάΐ Πα{{ο. 
--- ὀλέσας, ἄετ Ἡαιρίρερστίῇ ἀεξ 6- 
ἀαπκεπε: πτχ παςἩ ἆετ ΨετηΙοἈίαηρ. 

499 -- Μ 116. ἂψ ἀπονοστήσειν 
Ξ- 4 60. Ρ 406. ν 6. ω 4Τ1. 

500. Ώοεχ Ἠε]αανραϊσ επλιδ] ἀεπ 
Ηαπρίρερεπεαί: ται 4986, ἆαπετ 
᾽Αργείους καὶ νῆας 50ἱ απβ 498 
νηιεἀετ]ᾗο]έ αἶπά, -- μάλιστα ζτ- 
116154. 

δ09 -- Ι 6δ. µ 991. ἘΕτβίθν 
ἨεπηήββοὮ -- Ο 911. -- νῦν μέν, 
πι ἄεσεπβαίζ ζατ Ζακαπῇςς ἀαθ επί- 
ερτεσπεπᾶε ἄΠεά {ο]σὺ εταί 26. 

508. Ἐτείεν Ηεπαϊβίῖοη -- Ι ϐ66, 
γρ]. µ 3995, -- δόρπα ἆετ Ῥ]ατα] 
τοη ἆεπ ΜαΠ]σεϊζεη ἀετ εἴπζε]πεπ 
Ἠεετεεαρίεί]ππρεπ. 

504. παρά Ζιπ βάλλετε. 
506. ἄξεσθε Ἱπιρεταί. ἀεβ ϱε- 

πηϊβοἩ{εη ΑΟΓ. τιεᾶ., νσ]. 645 ἄξοντο. 

8. ΙΔΙΑΔΟΣ 6. 

500 

505 

σ10 

οἴκοθι πέσσῃ., 

ΙΓ 106 ἄξετε. -- βόας Ὀἱβ μῆλα -- 
Ε. 556. 6 ὔ45δ. Ι 406 απ. Οἆ. 

606. οὐνίζεσθαι παν που] 646 ππά 
Η 4Τ.. 

607. Ἐῆν σῖτον 180 818 οἰνίζεσθε 
46γ α]λσεππεῖποτε Βορτίῇἀθβ "Ἠο]θπβ” 
Ζα οπίπεμπιεῃ, αἶπθ Ατὸ Ζεαρπια, 
τρ]. υ 918. --- ἐπέ Αἀνοτίαπη: ἆθσα. 

608. µέσφα παχ Ἠ16χ. 
610, Ετείοβ Ἠεπηββοα -- Κ 101. 

µή πως πππηζε]ρατον Ααβάτασ]ς ἀθτ 
Ῥεβοτρηϊε: ἀἆα [8 παν π]οπίοίπα, 
πιοδ]ν]εγί ἀῑθ νογμετ σοσεῦθποπ Υοι- 
ἱοΏίρπια/βτερε]π. --- καί σαγ. 

δ13. Ἐτοίερ Ἠεπι]αύῖομ -- Ο 418. 
Χ 804. μὴ µάν πὶομῖ ζατ Επ]είίαπς 
οἶπες ἸΠβο]ιθΕ, 8οηπάθτη 21ΥΓ ΘΠΕΙΓ- 
σίβοπεη Αὐπποὶχ ἄθς ἴη ὠσπουδί θπέ- 
Ῥα]ίεπεπ Υοτβίε]]απσ: Ζα Ο 416, ἵπ 
6ησθπι ΑΠΒΕΗΙΙ{8Β απ ἆ4ἱθ νοτΠε- 
σεμεπάε Βεετοπίαπρ: π]οηί οιτπθ 
ετπβ{]οπεπΚαπρΕπεπ/ρβίεης 
βο]]επ βἷε γαἈτ]1ο]: νρ]. Ρ 940. 
462. --- ἔκηλοι εἶπο Βὐείσεταπσ ΥγοἩ 
ἀσπουδί, απΏολε]]1ᾳῦ. 

618. ἆλλ᾽ ὥς βοπάθτη 1π ἀ4θτ 
ὙΓείδο ἆα[β. -- τὶς πιβηπςἸςτ. --- 
τούτων γε, ποπ ἆεπ Εαϊπάεη παῖῦ 
αΠε]ίνο]]ετ Βείοπαπμ. --- βέλος 1π 



᾿ 

| 

8. ΙΔΙΑΔΑΟΣ ϐϱ. Τὸ 

βλήμενος ἢ ἰῶ ἢ ἔγχεὶ ὀξυόεντι 

νηὸς ἐπιθρώσκων. ἵνα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος 5156 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν "άρπα. 
χήρυκες ὃ) ἀνὰ ἄστυ διίφιλοι ἀγγελλόντων 
παῖδας πρωθήβας ομως τε γέροντας 

ΣΣ Λέξασθαι περὶ ἄστυ ο ωώμ ἐπὶ πύργων" 

Θηλύτεραι δὲ γυναῖκες ἐνὶ µεγάροισιν ἑκάστη ὤ20 

πῦρ µέγα καιόντων φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω, 
μὴ Λόχος εἰσέλθῃσι πόλιν λαῶν ἀπεόντων. 
ὧδ᾽ ἔστω. Τρῶες µεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω' 
[μῦθος ὃ᾽. ὃς μὲν νῦν ὑγιής, εἰρημένος ἔστω. 
τὸν δ᾽ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ) ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 
εὔχομαι ἐλπόμενος «4ιί τ) ἄλλοισίν τε θεοῖσιν 

βεῖπθγ ἀαπεγπάεπ ἸλΠτ]καπσ σεᾶαςΠῖ, 
πηῖξ πέσσῃ "45 (εεοπο[β) Ζα Υετ- 
ἄαπεῃπ, ἀἆαταη Ζα Καιεπ παῦςθ, Ζᾳ 
ἩῬ 257. ἆ 519. ϱὸ 611. 659. Κοπ]. 
Ῥτᾶβ. γοη ἆθπι {οτάααειτπάεη Ζτ- 
βίαπᾶς. --- καὶ οἴκοθι απο] ποςἩ 
Ζα Ἠαπβο. 

514. βλήμενος, ερεσεσείΙεο]μοε Απ1β- 
Ἰἄμταηᾳ Ζα βέλος δ15, παπά ἄΠεβεπι 
πηθετσεοτάπεί ἐπιθρώσκων. 

616. Ὑσ]. 4 196. στυγέῃσι εἴαεκεν 
Απβάταοξ: ἄανοτ ΖατῆςκβοΏπατ- 
4ετε. 

516 -- Τ' 818. ἐπί: Κτ,. Οι. 68. 
41, ὃ. 

δ1π. διίφιλοι: 4 584 ἄιὸς ἄγ- 
γελοι. 

518. πρωθήβης 1π Π. πατ ἸἨ]6ς, 
πολιοκρόταφος πἩχ Ἠ16Υ, 

519. Λέξασθαι γοπι Ῥίαπιτη Λεχ- 
β1ος ἹἸασθτη 7υτ ἸαοΠπί: τσ]. 
Ι 61. --- Δεοδμήτων, ηαχ Ἠϊ6ςτ, νβΙ. 
Ἡ 459 ἔ, 

650. ΦΔΦηλύτεραι γυναῖκες, ἵπ ἀθτ 
ΤΙ. παχ Ἠϊεχ, ἆῑθ βοΏπαοΏθῃ, ἴπῃ 
ερεπβαίσ σα ἆθπι εῶχκετεῃ ΜΆππε- 
6εβεμ]εοΏί. 

691. φυλακή ἄϊο ὙΓασλῖ, ἀετ 618 
ῬεσειοἨπείεη. --- τὶς γοτ ἆεπι Αά- 
Ιεκίν ἔμπεδος νετεᾶχκεπά, οἴπθ 
τθοπ{ {θείθ, Ζανετ]ᾶβεῖσε: σα ἩΗ 
166. Θ 18Ι. σ 982. 

ὅρδ. ὧδ᾽ ἔστω ἔα[βῦ αΏβοΠ]16[δαπᾶ 
αἲ]ε ποτπεχσεπεπάεηπ Αποτάπαπσεη 
2Ἠ58ΊΩπΊΙΕΠ παπά παμπ, ππίες Ετ- 

πεπεταηπς ἆετ Απτεάθ, ποςῄµπια]ς 
πηβοπάτοκ]οι Ζατ Απαεζημιαης. 

654. μῦθος δέπιεῖπ γοτεοΆ]αρ 
8Ώ6χ, πηῖθ παομ{ο]σεπάες Τεῆυπς 
1Π ὔς μέν -- τὸν δέ. -- ὑχγιής, 
παχ Ἠϊθ6τ, 1π ἆετπ ἄλρενχασθηθι 
ΜΙπηπθ τετρείᾶπά{1σ, ἆεπ Ὀπικίάῃ- 
4εηπ 8πΏρεπιθβεεη Ἅππᾶ ἀπταπι ϐϱΥ- 
ΒΏτ16[β]116Ἡ. --- εἰρημένος ἔστω, 
αΏβοπΠε[βοπά: 5 οἱ Πϊοπιὃ σοβαρἲ, 
ετ]εᾶ1ρῦ. -- Ίπάᾶεςε Χὔππεη ἆῑρ Ῥεῖ- 
ἄεπ αὔβομ]είσεπάεπ ὙἨεπάππρει 
1η ἀἴθβεπι παπά ἆθπι γοτπετσεπεπάεπ 
Ύετεε πΙομί περεπ αἰπαπάεγ Ῥε- 
βἴεπεπ. Ώὰά αβρετ ἆῑδ {ο]σεπάεη 
Ύειεεο 6ὅρδ-- 629, πε]οπε ὅδ4 τνοι- 
Ῥετειίεῦ, 7α ἆεπ βοἈπετείεη Ἐ6ε- 
4επεπ Απ]α[56 σερεπ, ἤροετάϊθβ 
ὑγιής απᾶ ἆἄετ ΑποοηἩἒι [ν 8η ἀαβ 
γοτπετσεπεπάθ 1π ὅδ4 Απείο[ς 6τ- 
τθρῦ, 5ο Ιδ ἀἶθβετ Ύετα της ἆθῃη 
{οἱβεπᾶεΏ Ζα γετγετέεη. 

5956. τὸν δέ ἀ4επ απᾶθτπ αὖατ, 
πιοὈθῖ ὑγιής ποςἩ γονεομπγεβέ, αἱδο 
6ἴπ6η πεΙἔετθη θτορσῖε [.11οθι΄ γοτ- 
εοβ]ας. -- ἠοῦς: Ζα 4Τ0. ---- Τρώεσσι 
μεθ ἱπποδάμοις οἙ]εἷκδῖν εὐαζῦ ὑμῖν. 

ὤ9θ. εὔχομαι ἐλπόμενος: 296εὶ Ζα 
οἶπετ Υοχβζε]]αηπσ επᾳσ γετραπάεπθ 
Ῥεστιβε, τοη ἄθπθα Σὔχομαι ἀἱα 
Ῥαμνκοπεἰτακοη ὤἄΐπιή, ἐλπόμενος 
ἀἱε Ιπβηϊνκοπαἰτακίοη ἐξελάαν 
(Βατ) Ῥεβιπαπος, ἄετ Ιείπίετο Βε- 
στῖβ αρετ ας Ἡααρίρεγψίολέ Ἠαῦ: 
16η πὔπβοιμε τππὰ Ποξο σα 
Ζ6ταβ. Ὀρτίσεηπς απιπιῦ ἆει (6- 



τά 8. ΙΔΙΑΔΟΣ 6. 

ἐξελάαν ἐνθένδε κύνας κηρεσσιφορήτους. 
οὓς κῆρες φορέουσι µελαινάων ἐπὶ νηῶν. 
ἀλλ᾽ ἡ τοι ἐπὶ νυµτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτούς.] 
πρῶι ὃδ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν "άρπα. 

εἴσομαι. ἤ κέ αμ ὁ Τυδεῖδης κρατερὺς «4ιομήδης 
πὰρ νηῶν πρὺς τεῖχος ἀπώσεται, ἡ κεν ἐγὼ τὸν 

χαλκῶ δηώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι. 
αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ κ᾿ ἐμὸν ἔγχος 

µείνῃ ἐπερχόμενον"' ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν. ὀίω. 
΄ 2 ” ή 7 2 ᾽ ) λ [ν ” χείσεται οὐτηθείς. πολέες δ᾽ ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι. 

3 / 2 / 7 2/ 

Γήελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον. 
Ὡ 2 / μ κ) / 4 ΄ 

εἴην ἀθάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα. 

τιοίµην δ᾽, ὡς τίετ᾽ ᾿4θηναίη καὶ ᾽άπόλλων, 
ὡς νῦν ἡμέρη ἤδε κακὺν φέρει ᾽Αργείοισιν.«] 

ἆαπκο πἰοπέ ταῖς Ἠοκίοτε Ἰλοτίεη 
498--- 601, να]. 610, πο ἀετβε]ῶο ἆῑθ 
γετπ]οπίαηπςσ ἆἀετ Βοπιβε απά 
Ἀ]]ες Αολμᾶετ αἱ αθῖη Ζ2ἱεΙ ὉὈθ- 
Ζ616Ἠπεί. 

ὤρτ. κηρεσσιφορήτους, παχ Ἠϊθς, 
γοηπ ἀ4επ Κετεπ Ἠοτρείταρεη, 
Ζα 1Ἠτεπα εἴσπειν Ὑετάρτῦεη. 

658. Ἠϊπε εἰγπιο]οβίβοπο Ειτκ]ῆ- 
ΥΠΏΡ ΥΟΏΠ κηρεσσιφορήτους, ποτ 
Ἀθθχ ἆάβ Ῥτῆᾶβδεπε Ῥείτεπιάεῦ απᾶ 
4ος Ζπβδίζ μελαινάων ἐπὶ νηῶν 
ἀεπι Βερτιβ οἴπο Αθ]ίβατιθ Β6θ- 
21εππηπς ριερί: νρ]. Β 8909. 884. 
1 411. 

6ρ9, ἐπὶ νυκτέ, παχ Ἠΐθχ, πγᾶλτεπὰ 
4ετ Ναομί, νρ]. ἐπ᾽ ἥματι: Κτ. Ὀι. 
68, 41, ὅ. -- ἡμέας αὐτούς 1Ἠ8Β 
εε]ν.έ, Ὀείοπί πι θσεπβαίσ 7α 
ἀεπι ἀεῃπ ΕαΙπά επ ὅλτ αησοἀτομίθη 
γετάετρεῃ. --- Ώετ ἀεάαπκο στεΙί 
Ἠϊες ποσβπια] Ζατᾶο]ὶ απῖ ἆἀῑθ 
5δ1Τ-- 522 απφεοτάπείεπ Μα[ετοσε]η, 
ππα σα ἀεπι [ο]σεπάεη ορεπεαίζ 
ἄρετζα]εῖθεη. 

690 -- Σ9Ττ. 9808. ὑπηοῖοι πιαζιε- 
ἐὔιά, Θἶπθ Βέείπεταπᾳ 465 πρῶϊ. --- 
σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες -- 4 49. 
τοδ. Μ τπτ, νε. Ε π8τ. 

ὅδι -- 2 304. ρὶι 6 3ῦ. -- 
ἐγείρομε» Κοπ]ππΚάν ἆαετ Απί- 
{οτάεταης. 

ὤδ2. εἴσομαι Εταί. 1οὮ ν1]] ετ- 

σ90 

σδῦ 

εἰ γὰρ ἐγὼν ὧς 

540 

Γα4Ἠχ6η, Αβγπάείοη: ζα Ζ, 840. 4 
190. -- ἤ κέ μ’, πὶοηί ἤ κ᾿ ἔμ': 
4ετ εᾳεπεαί; ἀθτ ἜθιβδοποἨ στὰ 
θτοί ἴπι Ζψεϊίθη Πθᾶρ ἡ κεν ἐγὼ 
τόν Ἠθτνοτρεμοβεπ, πο ὦ 906. 1 
5606. Ὁ το, 

688. πρὸς τεῖχος, ἀἱο Μαπιετ νο 
Ττο]α. 

654. Ζνεϊίερ ΗοεππαὔιεἩ -- Ζ 480, 
Χ 246. 

685. αὔριον Αβγπάθίοῦ, νγθῖ] ἆθτ 
Δοἀάαηκο Ζατοκκοητί τα ὅδλ. 
διαείσεται πυ]τὰ ἀαιί]ιον βοΏθῃ 
188861, πεῖσ6η (Κδππεπ): 8ο πας 
Ἠΐατ, ναι. Ν οτῇ. 

686. ὀίω Απάτπο]κ ἆθτ Ζαγογβίο]Ἡῇ. 
δ9Ί.. κείσεται Ὑοπι Τοΐεῃ. 

πολέες Ρ18 ἑταῖροι Ξ5- Β 411. Τ 5. 
--- ἀἆμφ) αὐτόν απι 11ηΠ Β]9468, 
αἷς ἀἱο Ἡααρίρετβοα, πᾶπι]ο] κεί; 
σονται. 

ι 

απ μμ.” 

688. ἠελίου ἀνιόντος (Ξ5- Χ 196) 
οἵηπο πασ] Α,βοβ]α[ ἆθρθ ἄθάαπκοπβ 
βοἩτ εἰὔτοπάθ βἰοἰᾳογπᾶο Ἰιοάςετ- 
θαζπαΆπνο ΤΟΠ αὔριον ὅ9δ, Ὀοί ἀετ 
Δ1ΕἩ ἐς αὔριον δοποῦ πι] Ὀὰι) α{- 
{α]]επὰ 10. --- ὧς 80 ΡΘΝΊΓΒ, παν 
ὡς α]ς ὅ41, νᾶλτοπὰ ἆάθ ὡς πο 
540 ἆεπ ἀταά 468 τιοίµην ὮῬ6- 
ΑΠπηπης: Ζα ι 526. 

699. γΡΙ. ε 196. ὠθάνατος καὶ 
ὠγήραος, πῖθ ε 218. Μ 828. Ρ 444, 

540. 541 Ν 80Π. 828. ὮΡίθ 



8. ΙΑΙΑΔΟΣ ϐ. το 

ὡς Ἕκτωρ ἀγόρευ”. ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν. 
οἱ δ᾽ ἵππους μὲν ἔλυσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας. 

ϱ [4 δῆσαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος' 
ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα 545 

καρπαλίµως. οἶνον δὲ µελίφρονα οὐνίζοντο 
στόν τ᾽ ἐκ µεγάρων. ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ Λέγοντο. 
[ἔρδον δ᾽ ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας :] 
κνίσην ὃ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω 

[ἡδεῖαν: τῆς δ᾽ οὔ τι Δεοὶ µάκαρες δατέοντο, 650 
οὐδ᾽ ἔθελον' µόλα γάρ σφιν ἀπήχθετο Ἴλιος ἰρὴ 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὺς ἐυμμελίω Πριάμοιο.] 

οἳ δὲ μέγα φρονέοντες ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας 

εἴατο παννύχιοι. πυρὰ δέ ὄφισι καίετο πολλά. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην μὴ 
/ 2 3 / ο 2. 32 / 2 δρυ φαίνετ᾽ ἀριπρεπέα. ὅτε τ᾽ ἔπλετο νήνεµος αἰθήρ 

[ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι 
καὶ νάπαι' οὐρανόθεν ὃ᾽ ἄρ) ὑπερράγη ἄσπετος αἰθήρ.] 

ραπτο ὙΓεπάαππσ βο]αῖηύ ατα ἆετ 
Ῥατα]]ε]είε]]ο Ἠϊεπετ ἄποετίταρεη: 
ἡμέρη ἤδε, πε]επες ἀοτῖ νοπ ἄεπι- 
βε]θεπ Τασο Ῥαβεεπᾶ βἴεβΏί, πᾶτάε 
Ἠϊει ααξ ἆθπ {ο]ἱσεπάειπ Τασ σεπεη 
πιᾶβεθη, παβ σεσεπ ἄαεπ ἄεῬταπο]ι 190. 

δ4ο--- Σ 910. ἐπίάατα, ἀπτοῦ. 
--- πε]άδησαν νοτι αὐἄτπιῖκεεπεη Βεῖ- 
{α]]αταξ, εἴᾶτκεν αἱ ἴαχον Η 405. 

648 --- ὃ 89. ὑπό πῦ αβ]αζ. ἄεῃ. 
ζυγοῦ: απῇεχ ἆἀεπι 1οομ πες, ζὰ 
ἔλυσαν. [Απλαπς.] 

644. Ζνεῖϊτε» Ηεπείϊοᾶ -- Β τπτ. 
δ46-- 54π. Ὑσι. 5056--- 601. 

548 -- 4 515. Ζ 806. Ὠϊθβει Υετ», 
βοπίο ὅ60-- 655 {επ]οη ἴπ αἱ]εη 
Ἠαπάρβοιτι νεα απά αἰπά ους ερᾶῦ 
308 οἴπεπι Οίας αἷς απσεβ]1οῖ 
Ἠοπαετῖδοη απ ἀἴθεετ Βήε]]ο εἴη- 
ρείασί, 

549. Ὑσ]. 4 81Τ. Ἀνίσην, Ἠ]εχ 
τοι ἀεπι {ᾷτ ἄπς Μα] σερταίεπεπ 
Ε]εῖκοἩ. --- οὐρανὸν εἴσω -- 4 44. 
11 964. 

660. δατέοντο, Ἠϊεντ αρπεϊοπεπᾶ 
τοπ ἆἀεπι βοπεθίσεη (εΏταποἩ πό 
επ. -- εἶοελ Απίοαϊ] σεβεη ἀᾱ. Ἱ. 
ΒΏΠΘΏΤΩΘΗ, Ρ6ΠΙΕΙ5ΕΗ, 

ὅδ1. Τε. ο 5τ4 οὐδ᾽ ἔθελον 

αὈὉφο]αῦ: απᾶ πΙοπί πΆτθη βἷθ 
σεπο]σῖ. 

55ο -- ἆ Απ. 1650. 7 449. 
668. μέγα φρονέοντες 4.1. πο] θτ 

Μαΐςς, παῖῦ ϱἴο]ζεπι Βε]ρείρενγα([»ί- 
«απ. -- ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας: 
Ζα 4 9τ1. 

666. φαεινήν ἆἄεπ Ἱεποελπίαπ- 
ἄθι, αὔγαπ]επάεηπ, ἆοο] πΙομί γοπι 
γο]πιοπᾶθ, πθσεηπ ἀριπρεπέα ὅδθ 
ππᾶ πάντα ἄστρα ὅδθ9. 

δδτ. ὅ58 -- Π 299. 800. ἐν παῇ 
ἔφανεν (-- ἐφάνησαν) ἀετπῖ]ιοὮ 
ἱτείεη Ἠθδχτοἵ. -- σχοπιαί ἨΝ τ- 
{επ ᾱ. 1. πουμσε]ερεπο Ῥυπχκίθ ζατ 
Απβδοµμα. 

668, ἄρα πᾶπι]1οἩ. -- ὑπερ- 
ράγη Ότας]Ἠ ἀἁαταπίεντ Ἠθχτος, 
Ἠϊθτ ομπεο Ῥεζιεμαησ: Ἱπ ἆετ Ῥα- 
τα]]ε]αίε]]ο Π 9500 οτκ]ᾶτι ἆπτοὮα 
998, πο νου ἀετ Ζετε]αηπσ εἶπεΒ 
ἀἰεπίεη Νερε]σεινὂ]κε ἀῑε Ὠθάθ παπά 
4ετ Βίπη 186: γπτὰςο ἁπτοὮ ἆ4ά8 26ἵ- 
χθ][βεπάθ («απγδ]]κ εἰοπίρατ,. Ἠ16βθ 
πιαησε]ηπᾶο Βε2ίθΠαπςβ, βοπ1ο ἀαβ 
Ὠπετιτᾶσ]οηο  οἴπθ ὙπΙπά]οβεπ 
Α{ποτε(ὄδθ)ραί ἀετ Π1εχ αησεἀςι{εῦεη 
Ῥεψεραπσ απ ΗΙπηπιε] ετριεὈί, ἀαί5 
ἀἱεεο Ῥειάεπ Ύθχβο Ἠ]θγ ΑΠ πησθ- 
Ἠδτίσεν Βί6]]ο αἴοπεῃ. 



Τ6 9. ΙΛΙΑΔΟΣ ἹΙ. 

πάντα δέ τ᾽ εἴδεται ἄστρα. γέγηθε δέ τε φρένα ποιµήν' 
τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ἀάνθοιο ῥοάων 600 

Τρώων καιόντων πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι πρό. 
.. 

χίλι ἄρ᾽ ἐν πεδίω πυρὰ καίετο. πὰρ δὲ ἑκάστω 
εἴατο πεντήκοντα σέλαι πυρὺς αἰθομένοιο. 

ἵπποι δὲ κρῖ Λευκὸὺν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας. 

ἑστεῶτες παρ) ὄχεσφιν. ἐύθρονον ᾿Ηῶ µίμνον. σ0ῦ 

ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

πρεσβεία πρὺς ᾽άχιλλέα. λιταί. 

ὧς οἳ μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον' αὐτὰρ ᾽4χαιοὺς 
Θεσπεσίη ἔχε φύζα. φόβου κρυόεντος ἑταίρη. 

πένθει δ ἀτλήτω βεβολήατο πάντες ἄριστοι. 
ὡς ὃ) ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα, 
Ῥορρῆς καὶ Ζέφυρος. τώ τε Θρήκηθεν ἄητον, ὅ 

669. πάντα 1 πι Νασπάτασ]ς 
γογαπρθείε]{ Ῥεί ἆετ Ἰ1εάεται{- 
Π8ἨΊηΘ νΟΠ ἄστρα φαίνεται (650) 1π 
εἴδεται ἄστρα, Ἱπι τόσσα 560 νοχ- 
ζαῦετεῖθεη. --- γέγηθε Ὀϊβ ποιµήν: 
γρ]. ἕ 106. Ν 499. 4 085. 

660. νεῶν, ᾱ. 1. ἀθπι ΒεπΙβε]αρετ. 
661. Ἰλιόθι πρό εἰσεπί]ε]α: Ὀεῖ 

Ἠιος τοτη ᾱ. 1, γοτ ΠΠ. 
668. πεντήποντα: 7α Β 816. --- 

σέλαι π5 σέλαϊ ΚκοπίταμΙετε: Κτ. ΡΙ. 
18, Ἱ, 1. 

ὅθά. Ὑσἱ. Ε 196. 
666. Ἠῶ µίμνειν 5οπβῦ πιχ ΥΟΠ 

Μεπαεπεῃ. 

1 

Ῥιο Ῥεσευοπ]οθίθοη ἆθβ πειηίθη 
(πθεαησος {α]]εη 1π ἀἱο ἀεπῃ Ζηεἱδεη 
Βολ]αεἨίίαρο, ἆθπι 2ὔ8ύεᾳ ἀετ Ἠίαβ 
Ἀρετηαπρῦ, {ο]σεπᾶφ ΝασΠμέ, ἀῑε ϐ 
486 Ώθ6ροππεἨ Ἠαῦθ. Ώεπ Μηιε]ραπκ{ 
4ετβε]θεπ Ὀ]]άεῦ ἀθτ ἀπτοι ἈΝθείος 
αΏσετερίθ, Υοη Αραπιεπιποη Ῥετοῖί- 
ψ]]1ρ αα{ρεποΠΙπΊεηΘ, αΌθχ γογρεῦ- 
Ίσπα ὙαγεασὮ ΑοΠ]] σα γετεῦμπεη. 

Υ, 1-68. δΠΙΠΙΙΟΙ ἄεν Αε]ιᾶεν. 
Ηεεγεβυεγβαιπ]ιώιᾳ. «Απιογάμιώιη ἄεν 
Ἠ/ασ]ιεπ. 

1. φυλακάς, Ε]ατα]: νβ]. Θ 505. 
-- αὐτὰρ Αχαιούς: ἀἵθ ΕΒιβη]απρ 
κελτί σατᾶς]ς σα 6 481 {; ἀπ[ς ἀἱθ 
Αολᾶετ παο] Βοππεπιπίθριραηρ 1π 
4α8 Ώναρετ 2ατήσκσεκοθμτί αἰπᾶ, νητᾶ 
νοταιβσθβείσθ. [Απ]λαηρ.] 

2. ἔχε παθίθ Ίππε, Ῥε]μοχντβδολίς. 
--- φύζα, 5οπβῦ 4ἱ96 βέεπθιο ἄπρεί- 
Ἠο]ε Ε]αοηπί, Ἠϊευ πας Ζυτᾶςκ- 
ἱτεζεπ ἆ65 Ἰείσρετεη Βερτίῇβ Β6- 
εἰὔτζαπρς, ἀἱ6 ἀῑο Εἰαοβί Ῥορ]εῖ- 
{οηάθ ππὰ ἄρετάαπετηάθ ΒΕΗΠΙΠΙΗΠΡ, 
ἀαῇεχ ἑταίρη 4εβ φόβος 4ετ Ε]πολῦ: 
νρ]. 99 9. 1 π. ϱ 211. 4 440 , 

8. ἄτλητος πατ Ἠϊθτ παπά Τ' 861. 
-- βεβολήατο: ἀἆϊθβο Ῥετ[ε]κύτοτπι 
παχ 1π ἄρετίτασεπετ Βεάεπίαπρ π]θ 
πΟΟἘΝ κ 241. Ι 9. 

6. Ζέφυρος: πα Β 141. ΒΟΙΘΒΒ 
ππὰά Ζ6εΡΗΥΤΟΒ αἱβ οἵη Νοτἀπθεῦ- 
βέασπι γοτραπάεπ απεἩ 196, 219 Π. 
999 Ε, νβ. Β 146. -- Θρήκηθεν: 

ο) 
. γι 

ἳ 

1 



9, ΙΛΙΑΔΟΣ ΤΙ. τπτ 

ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης' ἄμυδις δέ τε κῦμα κελαινὸν 
κορθύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευεν' 
ὡς ἐδαΐξετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ᾽4χαιῶν. 

᾽4τρεΐδης δ᾽ ἄχεῖ µεγάλω βεβολημένος ἤτορ 
φοίτα κηρύκεσσι Λιγυφθόγγοισι κελεύων 10 

κλήδην εἰς ἀγορὴν κικλήσκειν ἄν 
[ο 

δρα ἕκαστον, 

μηδὲ βοᾶν' αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο. 
ἷξον ὃδ᾽ εἰν ἀγορῇ τετιηότες' ἂν δ᾽ ᾿4γαμέμνων 
ἴδτατο δάκρυ χέων ὥς τε κρήνη µελάνυδρος, 
ἤ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ' 16 

ὡς ὁ βαρὺ στενάχων ἔπε' ᾽άργείοισι µετηύδα' | 
-ὦ φίλοι, ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
Ζεύς µε μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ, 

Τηταοίεη Ῥοθ2εΙοεηπεῦ ἆθπι Ὠἱοπίετ 
ἀα5 σαηζθ ἴπι Νοτάεη ἀεΒ ἄσείδοποα 
ῬΜεετεε 6ε]εβεπθ Ταπ4. 

6. ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης ΗΝ ο 
806. -- ἄμυδις δέ τε σπαᾳ]6Ιο]Ἡ 
ἆαππ, πε]ολθς βεῖπε Βεζίεπαησ 1π 
ἐλθόντε Ἠαΐ, 5οἹ]Ιεί[β6 ἀῑο πᾶπετα 
Αποζζμνιπσ ἀ68 αἸ]σεπιείπθη ὀρίνε- 
τον 4 απ. ἵβδι. Χ 94. γ 4Ττ0. -- 
κελαινόν ρτλαικαῖν-ρτο]ερ{άςομ, τσ]. 
Ἡ 68 {. 

Ἱ. κορθύεται, πατ "ει, εἶπε 
παἰετρι]άαπσ ἆθβ Ῥίαπιπιες κάρ 
(ΚορΏ, σιρ{ε]{ 61οἳ, τὔτπι 81 0Ἠ 
απ{: τσ]. 4 434. 449. -- πολλόν 1Ἠ 
Μθησο. -- παρὲξ ἅλα ἀεπι Μεετ 
επί]αηπσ απς Τιαπά. 

-- 0699. δαΐζετο νΥατᾶς ή6τ- 
ςΙΒΘΘΗ: 4ἵε ππταμίσε Βεπεσαπς 
Ῥι]άες ἆεωπ Ὑοετσ]ειοπεραπκή: νρ]. 
Φ 586 δίχα θυμὸς ἄητο, ααοἩ 3 161: 

9, Τσι. κ 941. 
10. Ὑβι. Β 560. 442. ὉὪ 99. β 6. 

Λιγυφθόγγοισι, πε]επε Ὦ 99 Ἱη 
ΈῬεσζασ απξ ἀῑα ρεροίεπεο Ηαπά]αππσ 
πιΏ[αίᾳ 19, 5ὔεπί Ἠ]ες 4ασα σεταὰο 
ἵπι Εεσεπφαΐᾳ (11 Ἱ.).--- φοίτα ϱ1Πβ 
(απταμΙς) Ἠϊπ απὰ Ἠοθχ. --- πηρύ- 
κεσσι: Β 96 βἰπᾶ 9 Ἠετο]άο ἵπ ἆει 
γετβαπη]αης Ῥεεοπᾶ{αρί. 

1. κλήδην, παχ Ἠ]εχ, 9οπθῦ ἐξ- 
ονομακλήδην ὉὈ6εί Ναπιθη, ηα- 
ππθπΏ]1οἩ, ἨΙετ Ἅπι Ἰατ{ες Ἐέοη 
2. γθιπιθίἆθαι, γρ]. 19, απἆεις Κ 688, 
Βο]]ζ6 πιαπ Ἠ]επας] σ]αιῦον, ἀα[ς 
68 αἶεα ηττ απι αἱ Βεταίαπσ ἆθτ 

Ἡοοτ[ήμτετ, ἀἱο αἱ]ετάιπσε 1Τ απ- 
σετεᾶεί πθνᾶθπ, Ἠαπά]ε, 85ο Καπ 
ἀοοἈ παςὮ ἆθι Βεσεϊοππππα ἀγορῇ 
88, ἆετ αἱ]σεπιοίπεη Βεζεϊοππαπς 
ἄες γαεχδαπιπιε]{εη 16. 80. 50, 8ο- 
νε ἀετ Αποτάπαπσ 66---68 πρ αι 
πηπ(ζε]ραν {ο]σεπάεπ Απθζηηταις 
80 πχ εἴπο αΙσεπιεῖπο Ἠεεγεβνοι- 
βαπηπι]αηπσ σεπιεϊηῦ εεῖη ππά ἆαππ 
1980 ἀἱθ6 γοη ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ αησθοχά- 
ηθίε Αγί ἀοτ Βετπίαπς ππΏεστεΙ]Πσῇ. 

19. μηδὲ βοᾶν, περαίῖνει Ῥατα]- 
1ο]βπιας Ζα κλήδην. --- μετὰ πρώ- 
τοισι πονεῖτο Ὑᾶτ απίεγ ἀ4εἨΠ 
ετβίθη (Ἠετο]άεπ») σεβομᾶ ξεῖς 
--- 6ἶπε 1 1ῃἨτεγ Α]]σοπιεϊημθΙό γεηῖς 
Κ]ατο ἸΓεπάπης, τσ. Κ Το. 

19. εὖν ἀγορῇ, ἀ88 Ἰοκαὶ: 7α 
ϐ 29289. 

14. ὥς τε 5 µελάνυδρος -- Π 
δ. [Απμαπρ.] 

16 -- Π 4, νο]. ϱ 209. 
16. βαρὺ στενώχων επίεριϊοα 

πΙο]ῇ ἀθπι Ὑεγσ]αῖοἩ; πιαπ ετπατθεί 
η8Ο] 14 δάκρυ χέων. 

11. Υρ]. σα Β το. [Απ]αηρ.] 
18-96 -- Β 111-118, πας 19 

τότε εἰατῦ πρίν. --- Ίπι Ζπαιζοη ΒποὮ 
βρτιοΒίῦ Ασαπι. ἆ1εβε /οτίαε, του ἆθτ 
Ἠοβπιηπρ αα[ 4ο πα]ε Ἐτοβρεταπς 
Ττο]αβ σερ]επάεί, ἵπ ἀει Μεϊπαπσ 
ἄοτ Τάτπδοπεπᾶο τα βαῖηπ, πᾶλτοπά 
6χ βεἱοεύ ἀετ (είῶπεοΏίο 186, ππτ 
Ζαπα Θομείπ: Ἠῖεσ ἵπ ἄετ ἘτκεπηίηΙς 
4ει νΙτκ]οπεη Τάπεοπαπο ἵπ Ὀιζ- 
ἵετιπι Ετπαί, Ἰπᾷθε 18 ἀἶθβο Ύετ- 



τα 9, ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

σχέτλιος. ὃς τότε μέν µοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 

Ἴλιον ἐκπέρσαντ ἐυτείχεον ἀπονέεσθαι. 20 
νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί µε κελεύει 
δυσκλέα ἄργος ἱκέόθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. 
[οὕτω που «4ιὶ μέλλει ὑπερμενέι φίλον εἶναι. 

ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρήηνα 

ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει" τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ µέγιστον.] 9ὅ 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω. πειθώμεθα πάντες" 
φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν' 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν." 

ὡς ἔφαθ). οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
δὴν δ᾽ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες ᾽χαιῶν" 80 
ὀψὲ δὲ δὴ µετέειπε βοὴν ἀγαθὸς «4ιομήδης' 
»,τρεΐδη., σοὶ πρῶτα µαχήσοµαι ἀφραδέοντι. 

ἡ Θέμις ἐστίν, ἄναξ. ἀγορῇ' σὺ δὲ µή τι χολωθῇς. 
ἀλκὴν μέν µοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν «Παναοῖσιν. 

φοπάανςσ ἆἀετεε]οεοη Ἰλοτίο οἴπο 
Ἱερ]ίοπο Απάοειίαηςσ ἆοτ Ὑοετβςβίθ- 
ἀεπ]αῖς ἆθετ Βἰθπαδοηπ ἆοσοι βθἲτ 
Ῥείτεπιάεπά παπά Ίκααπαι ἀπτοῃ ἆἀῑθ 
Αππαῄτηο σα τεμ {ετσου, ἆπ[ε 4ετ 
Ώιολίετ ἀαάπτολ ἀἱθ (γαρῖβε]ιε Ιτοπ]θ 
468 Βομίοκβα]ς απἀειίεη πνο]]ο. 

19. τότε, ἀπτοὮι ἆ4επ Έτααπι: Β 
25 8. 

91. 92. Ὑρ].τα Β 114. ἐπεὶ ὤλεσα 
Ἠχετ γοπ ἆεπ Υεχ]πείεη Ἱπ ἆεπ 
Ἰείίειπ Βεπ]ασπίθη. 

25---25. Ὑρ].ζα Β 116---118. Αιιο] 
Ἠΐει αἐδτεη ἀῑο Ύεγβο ἆπτοεπαιβ ἆθεῃ 
Ζβ8ΠΙΠΙΕΠἨΒΗΡ, ἆαθ ἆετ Ἠϊππεῖ 
84 4επ Βἰδάιερογβίῦτοτ Ζειβ 
ρεταάε ἀε Ἡοβπαπςρ απεἩ απαξ 
Έτο]ας Έα] σα οτπεοκεη σεείρ- 
πεῦ 190. 

26--286 -- Β 199-- 141. 
29. Υρ]. σα Η 99. 
80 -- 696. Ώεχ σαχ εομι]άετῦ ἴπα 

Απβοβ]α[ς απ ἆεπ νοτπετσεπεπάει 
4επαπάαπασηα επ Ιδίου Εἰπάτας] 
4ετ Ὠεᾶς ἀ498 Αρατι. -- τετιηότες 
Καπβα]: τοχ Κὔἄπιπιθτη1ϐ. 

81 696. Η 999. Υὗρι. τα 
ΗἩ 94. 

84. σοὶ πρῶτα ταῖς ἀῑτ ζα6τ8{, 
νοτ 8]1επ, πορεῖ Ὠϊιοπιθάθῃ πι 
ΦΙΠπΠ Ὠας, ἆα[β ετ Ότβαοπε αρα 

απο της ἆεπ ἄρτίσεη Αολάθτη σα - 
Ἠπάετη, ἀα[β ο ἀεπ Ὑογευμ]ας αχ - 
Ἐλαολῦ πΙομέ βο[οτί πηῦ Βπχβύιης 
Ζατήοκνίθδεα, ο1Πθ6 ἆαῑ[δ ἀϊθεος 
(εάαπκο Ἠετηβος απ Απδάταοις 
Κοπιπΐ. Ώεππ 40 ἔ, πεὶδῦ ος ἆθπ 
ἀεἀαπκεη, ἀα[8 ἀῑα ἤρτίπσειη Αολάςς 
παῖς Αμ. οἸπγοτείαπάθη βθίεπ, βα]οεῦ - 
Ἰερ]α δε πατᾶοκ απὰ πα 46 {. νητὰ 
ἀΐεβο Μόσ]επκεῖε ὈῬοτϊμτί, -- ᾱ- 
φραδέοντι (παχ Ἠϊες απά η 294) πη]ῦ 
σοί, Κααβα]: Ὑερθη ἀθίπεοςρ Όπ- 
ναχβίαπἀθβ, ἀ4θτ πας] ἆθπ νοχρθ- - 
τοϊζεπάθη Ύ6ίβ6Ἡ 94-59 ἆαππ 40 8. 
ἀαχπε]ερί γηχά. [Αππαπρ.] 

88. Ἡ θέµις ἐστίν, Ἠετ: ἀπατοἈ 
4ο Βιζο ετ]απὈί απᾶ τθσμῦ. --- 
ἀγορῇ (1οκα]ετ Ὠαζιν), πο Ἰθάες 
βοἶπο Μείηαπσ {ταὶ ἄΑΠΒΒΡΙΕΟΠΕΠ 
καππ. Μι ἆετ ατηθαίεη Απτεᾶθ 
ἄναξ αρρε]]ετό ϐΓ ΑΠ ἀ88 εἶρπθ 
Ἠοαείερενγα[βίβεῖη 4εβ Αηρετθάθίεη. 

84. ἁλκήν, αἱ ἆετ Ῥεβοπάςτβ ἵπ 
Ενασο Κοπιπιεπᾶθ Βερτίᾶ ἆπτοὮ ἀἱθ 
Βίε]]απσ πα ἈΝαολπάχαοκ Ἠθισοί- 
ρελοῦεῃπ, πο 59, πῦ ὀνείδισας: 
ἆιο Ἰεμτκταξ πιαοηπίοεύ απ 
πιὶτ Ζππι ἄοροηβίαπὰ Εἶπ6β 
γοτπατ{β, ᾱ. 1. βρτασηθύ ἅπ τοῖς 
ϱῦ. Ὠϊ6Β σθβεµαἈ 4 9Τ0--403, 1π- 
465 19ῦ Ἠ]εγ ἀῑο Βομᾶτίθ ἆἀθβ Ύος- 



9. ΙΑΙΑΔΟΣ 1. πο 

φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα" ταῦτα δὲ πάντα «5 
ἴσασ᾽ ᾽άργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες" 
σοὶ δὲ διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω" 

σκήπτρΏω μέν τοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων, 
ἀλκὴν ὃδ᾽ οὔ τοι δῶκεν, ὅ τε κράτος ἐδτὶ µέγιστον. 
δαιµόνι, οὕτω που µάλα ἔλπεαι υἷας ᾿χαιῶν 40 

ἀπτολέμους τ᾽ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας, ὡς ἀγορεύεις; 

εἰ δὲ σοὶ αὐτῷ δυμὸς ἐπέσσυται ὥς τε νέεσθαι, 
ἔρχεο' πάρ τοι ὑδός. νῆες δέ τοι ἄγχι Ῥαλάσσης 
[ἑστᾶσ᾽. αἵ τοι ἔποντο ἸΜυκήνηθεν µάλα πολλαί.] 
ἀλλ᾽ ἄλλοι µενέουσι κάρη κοµόωντες ρα 46 

εἰς ὃ κέ περ Τροίην διαπέρσοµεν. 

νγατία Ἀλρετωίθρεηα, ἆεπ Ὠϊοπιεᾶθβ 
φο]ωαὲ ἀοτί 413 8 ΡοΙαδεεπ οή- 
6εποπΊπιεη Ἠαΐίο. Ώαε ἀλκὴν μέν 
πἰερτεοπεπάο ἀΠεά {ο]αῦ ὃτ σοὶ 
δέ, πἈᾶλτοπᾶ ταῦτα δέ κτὲ. ἀῑθ 
Ῥεάεπίαπσ οἶπερ Κοππθβείτεη Ἠθ- 
Ὀεπεαίσες Ζατα γογπεχᾳεμεπάεη θ- 
ἄαπκεη Ἠαῦ. --- πρῶτον Ζ7α6τβῖ, 
πηῖῦ Βεπίεπαπρ ααἲ σοὶ πρῶτα μαχ., 
4απετ Ίεπος οπἰβοππ]άϊσεπά. --- ἐν 
6ογαπι. 

86. ἁπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα, πῖθ 
41. Β 201, εἵηπ ἆεπ νητ]κ]οπεη Ὑοτ- 
σαχ ἄρετιειοεπάετ Απβάταο]κ. --- 
ταῦτα δὲ πάντα, πε 1 958, ἆ. Ἱ. 
πιαβ 65 πιῖ αἱ]6η ἀἴεδεη Ύ οτνγὔτζεη 
απξ εἶοα Ἰαῦ; πάντα, οὐυποΠπ] ες 
εἶοἩἈ πατ ππι οἴπεῃ Υοτπατ Ὠαπ- 
ἀα]ζ, αἵτπ Ζεϊοπεπ ἀ4θετ Πειάεπβοπε{τ. 

96. Ζπεϊίος ἨεπιϊεΙεὮ -- Β Π89. 
Ι 368, εἶπο αρθοἰαΗειετεπάε Ζετ]ε- 
ραπσ ἀθεΒερτϊβε πάντες: να]. Η281. 

9τ. σοὶ δέ: Βίπη 485 εσεηεαΐσεε: 
Άθες ἁν Μεβ]0 σεταάο ἀἱθ η πιῖσ 
γετπα]{βίο ἁλκή. -- διάνδιχα 1Π 
7Υ1Θ{αεηετ απᾶ σπατ επίσερεηρε- 
βείσίει Ἰεῖςε, ᾱ. 1. τοη Ζψ6Ι (π8ΟἩ 
απο Απδοπαππης 6ης Ζ188ΙΩΤΙΘΗ- 
σε]ὂτίσεπ) ἄαρεπ παχ απο, ὅαπι 
θεάαπκεη 9 161 Ἡ. Ν 726 Β. 

88. σκήπτρῳ, Καιςα]. Ὠαᾶν, τα 
τετιµῆσθαι, Ρετίεκέ ἆθβ ἀαπετηάθη 
Ζαβίαπάες, τετπιὃσο ἆ46β Βοεγρ- 
ἴθτς, ἆεβ Ὀγπιθο]ς ἀ4ετ Κὔπίσ]οπεπ 
Εεπα]ς, σοεΏ͵τί αεἴπ, 1π ΈΠτεη 
βἴεποπ, ᾱ. 1. ἀϊε Ἐλτε  Κδπὶρ]Ιοπεχ 
Ἠεντεοπα/{ό. --- Βεαοπίο ἵπ ἀἴθβθτα 
ππὰ ἀεπι {ο]ρεπάεη Ύετβο ἆάς (6- 

εὖὐ δὲ καὶ αὐτοὶ 

ψιοΏΏ ἀετ Ῥειάεη 6τεύεπ ΒΡοΠάεεΗ, 
βοπ1θ 488 σεπααοε Ἐπίβρτεοπεη γοῦ 
μέν τοι δώκε απᾶ οὔ τοι δῶκεν. 

99. ὅ τε Ὀϊ8 µέγιστον Ξ Ν 484. 
ὅ τε Ῥεποσεπ απέ ἆ.β {ο]ᾳεπάε Ἐτᾶ- 
ἀκαιρεαυε{απίῖν πρώτος, ψ1ε 98 Ἡ 
Θέμις ἐστίν. -- ἐστί ᾱ. 1. ποτη 
Ῥορ{αε]λό, ποταα{ Ῥεταλπῦ: τν]. τΤ0θ. 
898. Η 289. Νε πηρετεοπ 4 ετασί 
Πρτίσεπε ἀϊθβετ γοτψατέ 160, πεϊσῦ 
βοΏοη ἆἀἱε6 ο]κβειππιε Ἡ 180, 
ψεΙοπθ ΑσαΠΙΠΙΕΠΙΠΟΠ πθβθη Αἶββ 
απᾶ Ώιοπιθᾶθε »{ε]]6, 

40. δαιµόνιε Ὑετρ]εηπάςείςτ, 
Ίπι Ζαβαπιπεημαηᾳ πες ἄθπι Ὑου- 
Ἠετσεπεπάθπ ετβοΏεἶπῦ ΑρατπεπιποΏΒ 
γοχβοβ]ας σαχ Ε]αομί αἱ Απββα[ς 
ἆοι αἴσπεῃ Ἐεἰσ]εῖζ. --- οὕτω πας 
μάλα 5ο ἀπτοβααρβ7α ἀπτολέμους 
πτὲ., ἆασθρεη πού τα ᾖἔλπεαι, 
πᾶληηςβῦ π. 

41. ὡς ἀγορεύεις, ἀπτελ ἀῑο Απί- 
{οτάεταπρ σαι. Ε]ποπῇ 27. 

4». Φυμὸς ἐπέσσυται: Ζα Ζ 961, 
ϱοπαῦ πα Γωβη1{1ν  οᾶεχ ὄφρα Κο 
Αἰτα]ετζ, Ἠ1εχ πιῖῦ ὥς τε «- 8ο ἆα[β 
(ααχ που ϱ 21). 

4δ.πάρ Άπς πάρα-ξπάρεστι {τ αἳ 180. 
44. Ώ6τ Ύετβ εεΏπᾶοπο ἀῑε ΛΙτ- 

καπσ ἆἀθτ τοτπετσεπεπάεπ οτί 
ην αὉ παπά γαχάθ 8οΠοΏ τοη 4επ 
Α]ζεπ πιῖς Ἠθοβπῦ τεσποτ{εη. 

4ὔ. ἄλλοι ἀῑε απάετη. 
46. εἰς ὅ κέπερ Ὦ158 εΏεπ, σεταᾶε 

80 Ίαησο Ρἱ8, ποᾶπτο] ἄετ Ζειυραπκέ 
ΑπάεΥΠ πιὂρμοπεηπ Ἠοτβδυε]]απρεη 
ρεσεπᾶθεν ρεπαι Πχίετυ ντα, τοῖς 
Ριδίετετ ΒοζίεΠαπσ απ{ ΑσαπΙΕΠΙΠΟΠΒ 



δ0 9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἱ. 

φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 

νῶι δ᾽, ἐγὼ Σθένελός τε, μαχησόμεθ’, εἰς ὕ κε τέκμωρ 
Ἰλίου εὕρωμεν' σὺν γὰρ δεῶ εἰλήλουθμεν." 

ὡς ἔφαθ). οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿Αχαιῶν, σ0 

μῦθον ἀγασσάμενοι «4ιομήδεος ἱπποδάμοιο. 

τοῖσι ὃδ᾽ ἀνιστάμενος µετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ" 

». Τυδεῖδη, πέρι μὲν πολέμω ἔνι καρτερός ἐσσι, 
καὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος' 
οὔ τίς τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται, ὕσσοι ᾿Αχαιοί, δ6 
οὐδὲ πάλιν ἐρέει' ἀτὰρ οὐ τέλος ἴκεο μύθων. 
ἡ μὴν καὶ νέος ἐσσί. ἐμὸς δέ κε καὶ πάις εἴῆης 

ὁπλότατος γενεῆφιν' ἀτὰρ πεπνυµένα βάζεις 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν 28. 
-- διαπέρσοµεν Κοη]απ]ί, Αοτ.: Ζα 
Η 91. -- εἰ δέ, πο 1π ἆθτ Ἐοτπιθ] 
εἰ δ᾽ ἄγε, ἵπ πτεργτὔηρ]ϊοεμθι Ἐ6θ- 
ἀεπίαπς Ετπιαπίεταηρβρασ{α]κε], νγε]- 
επθ ἆεπ {ο]σεπάεῃ Κοηφθβείνεῃ Ιπῃ- 
Ῥοτα(ῖν γοτρεταϊεῦ: νομ]απ αΌθτ: 
ζα 962. ὈΏα8 ἄαπζθ αΏατ 1π ἨΠεταδ- 
Γοτάεγηάσπι οπ6, πο α 803, Ῥι]άεί 
ἀθπι ΒΙππθ π8οὮ 6ἴπθη ἸΚοπΖθΒΒΙΥ6η 
γοτάςειραίσ σα 48. 

4τ. Ὠϊοπιεάθε πΙθάστπο]ς πας 
Ῥιοτ]κεῖς ἀῑο Ἰοτίε ἀεΒ Αραπηθπι- 
ηΟἨΠ ο7. 

48. τέκµωρ εὔρωμεν: σα Η 81. 
49. σὺν θεῷ πιῖς ἀοἴς, ᾱ. Ἱ. 

απίθν σὔ(υ]οπεπι 6ε]αῖξ, να]. Ζ 1Τ1, 
νγοΏεῖ 6ἵ Αη ἀῑοθ Ζεϊοπεηπ Ῥαι ἆαι 
ΑὈίαμτε, πιο Β 9600 Β, ἀεπκῦ. --- 
εἰλήλουΏμεν, τοη αἱ]εη Αομάετη. 

50 Ἡ 4089. 
51. Ὑβι. σα Η 404. μῦθον άγασ- 

σάµενοι Ἠϊει ποπ ἀετ ἄθοιταβομει- 
επ Ἰλήτκαηπρ ἆετ Ἠεᾶς ἵπ σαῇὔθπῃ 
ΒΙπηθ, πθ Ι Τ11, απἆθτς ϐ 99. Ι 
451. 694. 

ὤθ. πέρι Αἀνετο σα παρτερός: 
ἄῦθετατς, ἄρετάῖο Μα[5εη. [Αή- 
Ῥαπρ.] 

64. καί απςἩ, ]8, βἰεισοτπᾶ τα 
Απέσαῦο ἆθτ ἵη πέρι μέν Ώθροηπθ- 
πεη ]εϊοπβδίοε]]επάςση ΑΠπ4- 
Ῥποτα αὐαίῦ πέρι δέ, πνοάπτοὮ 488 
Ζπγεῖθε ἀεά εἴπεῃ δύάγκοτθι Ναοᾖ- 
ἀτποξκ σεπ]ηηῖ, νρ]. ι 49. πέρι π]τᾶ 
Ἠ]ετ οετεείσί ἆπτοι ἆεπ απ ἆεπ 
ΦοΠ]α[5 ἆθβ εάαηκαπα πας Νας]ι- 

ἀταοὶκ σοβίο]]ίεπ Βαροτ]α[ίν. 
βουλῇ Ίοκα]ετ ἨὨαΐίν. --- μετὰ π. 
ὁμήλικας: απί{οτ α1]θοη ΑΙ{6σΑβ- 
Ρ6ΠΟΒΒΘ6Π ΠΙΠ, πο π 419, γρ]. 
Β 148. Ῥ 149. --- ἔπλευ ἄριστος Ξ- 
Ἡψ 691. Λου: 
41ο, πηῖ6 Βεζασ απξ άἱο οΌθι 66- 
βρτοζποεπθῦπ Ἰοτίθ. 

ὤδ. Ἐο]σειπάςθ ΔΑβγπάείοη. -- 
ὅσσοι Αχαιοί (6 ἆθπῃ τα Απίνηρ 
468 Ύθγβε αἰεποπάςεπ οὔ τις πηϊῦ 
Νασλάταο]ς ρεσεπῆθας, Γαβῦ οπΠ768- 
εἰν: 8ο Ζ8Π]γοίοἩ ἀἱθ Αο]ι. αἰπα. 

ὄθ, οὐδὲ πάλιν ἐρέει: ηΒΟ] ὀνόσ- 

απ ππατάβί, ΘΥΥ1ΙΘΒΘΑΡ 

σεται π]Ιτά οὔναβ ααβσιβθίσθοηῃ 
ηαῦαῃ εἶπο Βἰθίσετπηρ: 
π]ολ{ (σθεοἈπεῖσο ἀἆεππ) Ἰ1άετ- 
βΡταςοἩ ἀθβορθῃ ετᾗεῬθη. θες 
πάλιν Τι 4 86Τ. -- ἀτὰρ οὐ ἆ88β 
γοτίᾳο Ῥεβομτάπ]κεπά: παχ πΙολί, 
γρ]. ν 948. --- τέλος μύθων νρ]. Π 
88, ας 216] ἆοτ ΒΠοθάεητ, ἄεπ 
Ηααρίραπ]έ, ποτααξ αἱ] Ἠοάεπ 
αΏζί6Ίοηπ βο]]ίοι: ἀἄεπ ᾖπιεῦ, ἆετ 
ἀθπι Ἠθετε β6ἴπεη απεπίβρεΗτΠομθη 
γου]κῶπαρέεχ τααῬό: ν6]. 6 1. 

δπ. ἦ μὴν καί, πὶο Β 991, σα 
Η 998, οπίρομι]άἀροπά, {τ οἳ 11ο 
ἈαοἩ. -- ἐμὸς δέ πρ Νασμάτασ]ς 
γοχαπᾳθβύεΙ]6: Υοη ταῖχ ἆρες, ᾱ. 1. 
πι Ὑεταβ]πί σα πτ. -- κέ 
ταῖς εἴης Ῥοΐῦεπία]ετ ΟΡρίαν. 
παί ΕΥ. 

68. ὁπλότατος γενεῆφιν νρ]. Β Τ0τ 
(Ππεσαπιεπία]Ις 1π ἄετ Βεάειίαπρ 
468 Ἱαπεαίεπ Ώα[νβ), εἶπε Βἰεῖρθ- 
της ἄθβ παις. -- ἀτάρ παπά ἆοολ 

ο 
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[4ργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες.] 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐγών, ὃς δεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 60 

ἐξείπω καὶ πάντα διίξοµαι' οὐδέ κέ τίς μοι 
-- 3 , 29) / 2 / 

μῦθον ὀἀτιμήσει, οὐδὲ κρείων ᾿4γαμέμνων. 
2 / 3 / 32 / / 2 2 μη ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, 

ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος. 

ἀλλ᾽ ἦ τοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυχτὶ µελαίνῃ 6ὅ 
δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα" φυλακτῆρες δὲ ἕκαστοι 
Λεξόσθων παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἑκτός. 
κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι' αὐτὰρ ἔπειτα. 

᾽Ατρεΐδη. σὺ μὲν ἄρχε' σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι. 

ὤθ, βασιλῆας πεΏθεη πεπνυµένα 
α0ηᾶησίσ νγοη βώξεις, πιο Π 207 
4εχ ἀορρε]ίε Αοοπδαξιν. Ώετ Ύετε 
186 ποσεηπ ἆθτ Ἰάείίσεη Ἰιεάετ- 
πο]πηπς ἆθδ οτμδιβεμοπάθπ͵ 6ε- 
ἄαηκοεηυς 1η ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες 
πα ΥΘΥΜΕΤΤΕΠ. 

61. ἐξείπω 1οὮ π1]] ε5 πθεταἈαβ- 
8ασθ6Ἡπ, οΏθη ΑΠΒΒΡΙΘΟΠΘΗ: 86ΠΟΠ 
4ἱθβε Απκήηάίσιπσ ἀρα[εί απ{ οἶπο 
Ῥοάθαίβαππο Ἠτθβηπησ, ἆἀἱε6 τα 
πιΏοεη 6ς ΒΙΟἨ 8οπεπει Ἰθππίε: 
τα 69. -- καὶ πώντα διίξοµαι (Επῖ. }; 
ψιε Τ 186, πῖῦ Ῥεπαρ απ 66 οὐ 
τέλος ἕκεο. 

69. ἀτιμήσει, Ἐπί. πε κε αἱς 
Απεάτασ]ς βοἶπει εαΏ]ε]κάνοι Ὀρου- 
πεπσιηρ. Ἐτ. Ῥι. 64, 1, 9. -- οὐδὲ 
(Ξ- πε φιᾶεπι) κρείων 1). ο ΟὈΥΤΟΠ] 
Ἀθρείος εὔγας απ55ρτεσπεη γη], να 
ΑΡΑΠΙΕΙΙΠΟἨΠ αοἩπιεγΖ]ο] Ρονάμτο 
τηΠ/8. 

608. 64. ἀφρήτωρ, παχ Ἠϊεχ, ὦθέ- 
µιστος, 1π ἀει Πας πατ Πχ, αα{56Τ 
ἀἆαεπι αεβολ]οο]λίς-, αα[5εν ἆθπι 
Ώεθς Πεβνετραπά, πν οἱ Ῥατα]]ε]α 
ἀμαεᾶςς, Ἱπάςετι ἀῑο Ῥηταίίοθ αἱς 
ΜΙΜ{ο]σ]ιοὰ 2πΙδοπεπ Ἐαπαϊ]ο παπά 
Βίααῦ, ππᾶ ἀ4ἱθ6 Θέμιστε αἱ ἀθτ 
Ταυορτίβ 4εχ ἆπτοἩ ἀῑε ΒΙ5θ6 σθ- 
Ἠε]]ϊσύεα ἈἨθολπβσταπάβᾶΏίσε ἀῑθ 
ταπά]ᾶσεπ ἆἀε5 Ῥρο]βκεπειπ (ε- 
1ΠΕΊΠΊΓΘΕΘΠΕ ἆ6γ Ἠετοῖβομεπ Ζειί 
Ῥήάεα, ἆατα αἰεϊπειπᾶ: ἀνέστιος, 
πας ἨϊθΥ, Πετά]ος, ομπε εἴσπεῃ 
Ἠετα, Ἱπάθπι οἷπ Ερβίετ Ὑγο]ηρῖέσ 
αἱ ΜηεΙριπκέ ες ἘαπιΠεπ]εῦεπβ 
4 θτφίοε ἡὙοταιββείπππςρ 6ἶπΠπεΥ 
βἴααίῃοποη επιεϊηβεμαίς 186: τσ]. 

Ἅταςί5, Ἠοπιθτβ ΤΙα5. 1. 9. 

ι 119-110. Ἀίπη: ἆετ βασύ βἶο] 
Ίο τοη αἱ]επι, πας ἶἨηῃ 4η ἆας (.ο- 
ΠΙΘΙΠΊΥΕΒΕΠ Ὀιπάδί, πε]οπθπι παο] 
Ίπηθιπι Καπιρί σε]ῆείοῦ --- αἴἶπθ 
πηῖς Ναομάτποἷς απεσεερτοςῄπεπο α]]- 
6επιεῖπε ΒθηίθΘΠΣ, πε]οπο απ ἆεπ 
νετάετβρµεμεπ Βίγαῖξ ΖπΙξοπεη Ασα- 
ΠΙΘΙΙΠΟΠ απά ΑοΠΙ]] παπά ἀῑο Νοῦ- 
πεπαϊσκεῖν ἄει Ὑειεῦμααπς Πάπ- 
ἀθιέοῦ, ἀᾳ5 τέλος μύθων 66. 

6ὅ -- ϐ 505. µ29Ι. Μις ἆλλά 
Ῥτιοπό ἈΝθείονς ἰποίπ βεϊπειτ ΑΠ- 
Κὔϊπάϊσαπσ πάντα διίξεσθαι 61 ααῖ- 
{α]]επὰ 18861 ας Τηετια αὉ, πεῖ] 
6τ ἀῑο σεπαπετο Ἠτότύεταπσ ἆἀ65- 
βε]Όοπ {ῆτ ἆεπ επσετη Κτεῖς ἆθτ 
Οοτοπίαη σεεϊσπείθτ Ἠᾶ]ὲ ππᾷ ἆθπι 
ΑσαπἹΘΏΙποη ἆἀἱεθ Βεβοπᾶπιαπσ ϱτ- 
βΡαγθΏ πΠ]] νοτ ἆἄθπι σαηπεη Ἠθεγ 
εἴπεη Απίτας απ ἀῑε γετεῦμπαπσ 
Αοβῖ]]5 τεγπαπάεΙ6 ζα 5ΕΠεΕΗ. 

66. Ἐτείθος Ἠειιϊαθο -- ϐ 508. 
µ 293. --- ἕκαστοι ἆῑε εΙπΖ6]π6η 
Α Ὀζεϊι]απσεπ, νσ]. 86, αἱβο 5οποπ 
ποτε Ῥοεβύπιπαϐ, ταῖί Ῥεπασ απξ 
416 ἸοΚκα]α Βοπάσταπσ παρὰ τάφρου: 
1εᾷ6 απ 1ηχεπι Ῥ]αΐ76. 

67. Ὑρι. Υ 89. Λεξάσθων: τα ϐ 
619. --- παρὰ τάφρον ἀεῃ στα Ώ 6η 
επί]αησ, τῷ τείχεος ἐχτός: νο]. 
8. 915. ἨὨαίς πια 16ἴΟ] 8ο 
Ίαησε ἆῑο Βε[{εεσππσεπ ομπε Ία- 
πει σε]ᾶββεπ, 18ῦ 5οΏπετ πα Ὀε- 
στε!{εη. 

668 -- ὃ' 40. 

69. Ατρεΐδη, σὺ μὲν ἄρχε, ΠΔοΙ 
αὐτὰρ ἔπειτα 1πι ΑΠΒΟΠΙΠΙ5 απ 
ἐπιτέλλομαιεῖπε ἄροαιταβομοπά ϱ}θι- 
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82 9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

δαίνυ δαῖτα γέρουσιν΄ ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 
πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι. τὺν νῆες ᾿ἄχαιῶν 
ἡμάτιαι Θρῄκηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσιν' 
πᾶσά τοι ἔσθ᾽ ὑποδεξώῃ, πολέεσσι ὃδ ἀνάσσεις. 
πολλῶν ὃ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαι, ὃς κεν ἀρίστην 
βουλὴν βουλεύσῃ" µάλα δὲ χρεὼ πάντας ᾽ἄχαιοὺς 
ἐσθλῆς καὶ πυκινῆς. ὅτι δήιοι ἐγγύδι νηῶν 

καίουσιν ή πολλά᾿ τίς ἂν τάδε δή 

νὺξ ὃδ᾽ Πδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὺν ἠὲ σαώσει."’ 
ὡς ἔφαθ”, οἳ δ᾽ ἄρα τοῦ µάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο" | 

ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο 80 

ἀμφί τε Νεστορίδην οοιμίν ποιμένα λαῶν 

ἠδ ἀμφ) ᾿4σκάλαφον καὶ Ἰάλμενον υἷας ἄρηος, ἡ 

ἀμφί τε Μηριόνην ᾽άφαρῆά τε «4{πίπυρόν τε, 
ἠδ᾽ ἀμφὶ Κρείοντος υἱὸν 4υκομήδεα δῖον. 

ἔπτ᾽ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων., ἑκατὸὺν δὲ ἑκάστω βδ 
κοῦροι ἅμα στεῖχον δολίχ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες" 

κὰδ δὲ µέσον τάφρου καὶ τείχεος ἶξον ἰόντες' 

ἀπηρ, ἀπτοι ψε]ομε Ἀερίος, βἱ6] 
ϱο]Ὀαῦ 1π βεἴπεηπ Απονάμιημσεη πΠ{εΙ- 
Ῥτεσπεπά, ΑΡΕΙΙΕΠΙΠΟΠ και[[οχγάετί 
ϱε]θεχ ἀῑε ΙπΙ ανα Ζα ἀεπι υγεῖζετ 
ἘτίονάρτΠε]ει σα ετρτεῖεη. ἄρχε 
ρε]πο νοταῃ, ἵπ οτί απά Τπαί, 
νρ]. Β 544 { -- βασιλεύτατος: νρ]. 
4 381. Β 108. 

Τ0, δαίνυ δαῖτα, ἀῑε εἰγππο]ορίδο]ε 
Έπρατ. Ἀασολ ἀ4εν {ο]ρεπάεπ Απδ- 
{Πμταηπρ αολεῖπί ἆῑε ρενὂμπ]ολθ 
Έοτπι ἆετ Βεταίππᾳ ἀ4ε5 Κὔπῖρβ 
πηῖς 4επ ετοπίεη ἀῑδ Ζα βεἵη, ἀ.[5 
4ἱε Αποε]ορεηπείίεη εί μοπιθῖπ- 
β4Ίηθπι λίαΠίε απ ἀε5 Κὐπίσε Τήβοι 
τεχπαπάε]ξ πεχάεη: νβ]. η 189 πί 
8 49. ν 8. 

πο. ἡμάτιαι ἰᾶρ]1οᾗ, Ταρ Εῆτ 
Ταρ, πᾶητεπά ἁἀῑε Εαλμτὸ κε]οεί 
Ἰάπσοετε Ζεϊζ αἱς 1 Ταρ 1π ΑπδρτισἩ 
ηβΗτη. -- Θρήκηθεν: ἀῑο Τήτα]κετ 
εαπάεη ἄργίσεπο αἱ5 Βιπάεβσεποβ- 
Βεη πα Ττο]α ἵπ Ψετοιπάσηρ: νβ]. 
ϱ 994 {. 

Τδ. πᾶσα απαρΠοτΙδοἩ Ζα πλεῖαν 
τι πας Αβγπάείοη, -- ὑποδεξίη, 
Ὥαχ Ἠ]εχ, τό Ίάηρεπῃ ε: ἀῑο σαβῖ- 
11οἳχε Απ{παππια, ἆάξ Αβρείτακ- 

Φος, ες 

ἑαπτα αἷς Κο]ο]κανῬορτιβ Ρᾶτ ἀῑρ 
εἴπζε]ποη ΜΙ{ε] ἆαζα, νγοπα πΒο] 
4ει Ἐγπᾶμπαπρ ἆερ ΊΝεἶηβ 8116β 
ἄρτιρο Ζβαπηπιθηβἑ{Α[9ύ ψητά. 

Τ4. πολλῶν ὦγρομ. ἀεποεβίν. αΏβο]. . 
πείσεαι Ἐπι ἅαπ ντο κα 
κὂππεῃ. 

τὸ. βουλεύσῃ Κοπ]. Αοτ.: τα μἃ 
81. --χρεώ 80. ἐστί πηήῖ Άοο, -- 
χρή. | 

Ττ. τίς ἂν κτὲ. Ἱερ]λαξίο Έταρε, 
Ψε]ομε απθ ἀθπι Ῥερτϊπάεπάεη Ραΐ1θ 
πηξ ὅτι ρ]εϊομβαπι ἆἱε Ἐο]ρεταπρ 
216ΗΕ: νρ]. 8 2068. φ 259. Τ' ου. 
γ 112. µ 987. ( 

Τ9. µάλα σετη, ν1]]1ᾳ. Ἆ 
82. ᾽σκάλαφον καὶ Ἰάλμ.: τα 

Β 512. , 
88. ᾽Αφαρῆα: νε. Ν 418. 641. 

--- 4πΠΐπυρον: νο]. Ν 95. 418. 5Τ6. 
84. 4νκομήδεα: ΥβΙ. 3 866. Ρ 

9450, Τ' 240. 
86. [Αδπ]αηρ.] 
86. Ζνεῖζες ἩοεπιϊδβοἩ -- 4 ὔδ5, 

κ ολα κάδε 

νε]. Η 256. 
87. κατὰ μέσον, πε 4 641. Ε 8. 

11 286. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. δὺ 

ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο. τίθεντο δὲ δόρπα ἕκαστος. 
᾿τρεΐδης δὲ γέροντας ἀολλέας ἦγεν ᾽ἄχαιῶν 

ἐς κλισίην. παρὰ δέ σφι τίθει µενοεικέα δαῖτα' 90 

οὗ ὃδ) ἐπ) ὀνείαθ' ἑτοῖμα προχείµενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 

τοῖς ὁ γέρων πάµπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν 

Ἱέστωρ. οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν᾿ 96 

»ἄτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ἀγάμεμνον, 
ἓν σοὶ μὲν Λήξω., σέο ὃδ᾽ ἄ οξομαι, οὕνεκα πολλῶν 

λαῶν ἐσσὶ ἄναξ καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν 

σκῆπτρόν τ) ἠδὲ Θέμιστας, ἵνα σφίσι ῥουλεύῃσθα. 

τῷ σε χρὴ πέρι μὲν φάσθαι ἔπος ἠδὶ ἐπακοῦσαι. 
κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλω, ὅτ 3 2 

εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν' σέο δ᾽ ἔξεται, ὅττι κεν ἄρχῃ. 

88. τίθεντο: τα Η Ατῦ. 
Υ. 99--- 181. ΓἨγείεπγαί νι 4φά- 

ΊΙΕΊΙΛΟΝΕ {εί «Νεξίοτε Τογκο]ίας 
Ασ]ί σι υετδύ]ωιεν. «Αθογάπιιχι 
φοπι σεξαπάίενι απι ἄεπδείθεπι. 

89. γέροντας: Β 404 Π. απ{σεζᾶΠ]{. 
ο -- οι { ὦ θοἳ Ἐ, ππιᾶ 

ὄ[ψδετ 1η ἀετ Οἀγεεεο. 
92. Ὠϊεβετ Έογπιε]γετβ πιατ]κ1ετῦ 

4α5 Ἐπάς εἴπθς ετδίεη Τεΐ]ες ἆετ 
ΜαΠ]πεις, ἀει απβοΠΗΕΙΡΗΕΟΗ {(ἳτ 
4ἷε Βε[τιεάίσαπσ ἆθ8 ετείεπ Ηαηρετς 
ππὰ ετβίεη ἨὈτπτείες Ῥεφίιπιπηῦ 196. 
Άποῦ πῶμτεπᾶ ἆθβ Ζπεϊζεη σθφΌη- 
ἨεηἈ ἄεπι (εβρτᾶσπο απά απάθτη 
Ρεβε]]ήσεπ Ἐτραάεη σεπιάπιεῖεη 
Τ6ἳ]ς ππιτᾶ ποσα ραείταηκεπ απά 
πας Βαά ἤσεηΙβ απο] νγομ] ϱεσεβξεπ. 

ϱ8---θὅ --- Η 954-556. [Απ]αηρ.] 
9π. ἐν σοὶ μὲν Λήξω, σέο δ᾽ 

ἄρξομαι: ϱ]εΙο]λςίε]ιεπάςε Απα- 
Ῥποτα (π]θ --- 8ο). ΘΙΠπΠ: τηεῖηθ 
Ἠεάο στὰ εἶοα γοη Απίαπσ Ὀϊς σα 
Ἐπαε παν ταῖς ἆῑτ Ῥορομᾶ[άσεη, θἵπ 
εωτετρΙείῖσες Ψοχπγοτῦ, πγε]ο]ιθς τἼΠ- 
γεγπιετκύ ἆασπα ἄρετ]ειρεῦ (100) 
Άσαπι. 8Π βεῖπθ Ἡετιβοπετρβίοπίεη 
Ζα ΘΤΙΠΠΕΥΗ, ππᾶ 5ο ἆθη αοπατίεη 
Ταᾶε] 109 νοτροτεϊεῦ. --- ἐν σοέ 
Ῥεζεϊομπεῦ ἆαεπι ἀἆπτεμ ἆεπ αὐ]α- 
ὑινίκοπεη σεπείῖν σέοσεσεθεπεη Απδ- 
δαπςεριυπκῦ επῦβρτεσπεπά ἀεπ Ἠπα]ε- 
Ῥαπκή, 1π ἆθεπι ἀῑε Ἠεάς ἴπτ Ἐπάς 

100 

ὤν τινα θυμὸς ἀνώγῃ 

Βηᾶεί. -- οὔνεχα: νοη ἆθπ σπα 
Ῥεστήπάεπάεηω (εάαβηκεη 160 ἆετ 
Ἄνειίε 99 {ῆτ ἆἱε {ο]σεπάο Ἐπῖ- 
νψοκ]αήπσ ἀετ Ὀεαειίδατηρίε, 

99 -- Β 3206. σκήπτρον: τα 88: 
Δέμιστας: 7α 68 Ε., αἱ ἀετεπ Ωπε]]ο 
816 βοπεοί Ζεα8 σζ, να]. 4 258 {, 
Ἠ]ετ Ζαχ Βεζεϊεπηαπσ ἆετ τΙοβίει- 
Ἠσπει Εππκδοπεπ ἀεΒ Κδπῖρε. --- 
σφίσι Ὀεσϊιε]ῦ 816] απ{ λαῶν 98. --- 
βουλεύῃσθα, Κοπ]ππΚέν παςἩ ἆθπι 
Αοτ.: ζὲ ἆ 1508. 

100. τῷ σε χρή Ξ- Η 88Ι. ϱ 417. 
-- πέρι μέν, 488 επίερτεοοπεπᾶε 
α1ιεᾷ {ο]σί 101, ἀεπῃπ φώσθαι ἔπος 
ἠδ᾽ ἐπαποῦσαι, πε ϱ 684, νρ]. τ 
98. ω 32652, σᾳετ]εσύ πα 4θεη Βοστ]ῇ: 
1π ἀ4επ ἨΓεςμεε]νετκει ἆετ Ώεάς 
πηῦ Απάετη Ζα ἰτεῦεη. [Αημαπσ.] 

101. Ζα πρηῆναι ειριερῦ βἶομ ἆαξ 
ΟΡῃ]εκίύ ααξ ἀθπι {οἰσεπάεπ Ἀεθεη- 
ϱαΐχθ. -- ἀνώγῃ, Κοπ].: Ζα Η δΙ. 

102. εἰς ἀγαθόν ζαπι αιΐθη, 
ν6ι. Ὢ 9060. 4 189: ἀαται! ταλί ἆετ 
Ναολάτισ]ς. -- σέο ὃ᾽ ἔξεται κτὲ. 
η ἀῑτ πη]τὰ ἆοσο] Ἠαίίθη, πο- 
ΤΙΩ ΕΥ ΤΟΙ8Π 66εηθη π]τά, ᾱ. 1. 
επ 1ο πν]τὰ ἆοοὶα σατᾶσκσεϊλτί 
ψΨγεγάθη, ποζα ἀετ απἆετε ἆῑε ογβίθ 
Απητεσαπσ σ]εὈί, γγεῖ] ἀῑν ἀῑε Ἰείπίο 
Ἐπίδοπεϊιάπας 2αβ{εΏῦ. Ὑσ]. 1 845 Ε. 
Έππ Βεικριε] Ἡ 408 νσἰ. 407. 
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δ4 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω., ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 

οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει. 
οἷον ἐγὼ νοέω., ἡμὲν πάλαι ἠδ' ἔτι καὶ νῦν. 
ἐξ ἔτι τοῦ. ὅτε, διογενέςε. Βρισηίδα κούρην 

χωομένου ᾽άχιλῆος ἔβης κλισίηθεν ἀπούρας 
οὔ τι καθ) ἡμέτερόν γε νόον. µάλα γάρ τοι ἐγώ γε 
πόλλ᾽ ἀπεμυθεόμην' σὺ δὲ σῶ µεγαλήτορι δυμῶ 
εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν, 
ἠτίμησας' ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας. 

φραζώμεσθ’. ὥς κέν µιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν 
δώροισίν τ᾽ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν." 

τὸν ὃ) αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽ἀγαμέμνων' 
»ὦ γέρον. οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας. 

108 -- 814. Ν τὸςδ. Υσ]. Μ 915. 

ΦΨ 190. αὐτάρ: Ζα Η 286. --- ἄριστα 
αἀνοτοῖα] πι εἶναι: 8516 απι 
Ῥοδβίεπ σα νεχπα]{ςθη. 

104, τοῦδε ας ἀἱ6εβ6ηΠ ΠΙΘΙΠΘΠ, 
πᾶλεχ Ῥεβαπιπαῦ ἆατο] ἆθῃ Γο]ρεπάεη 
Ἠε]ανκαίᾳ. 

106, ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε πος] βε1ίέ- 
ἆαπι, αἱΒ, ἀαιεγπά ααῖς ἀετ Ζαἵς, 
πο; Ῥίθ]]αηρ νοηπ ἔτι ψὶθ ποομ 8 
245. --- Βεβοπίο ἀἱε ΕππειεταΏᾳ 
4εχ εἩτεπάεηπ Απγεάε 1π διογενές, 
ντο εχ 1πι ΒεστἩ 16ί εἶπε ἀεπι Αρα- 
ΠΊΘΠΙΠΟΗ ΠΠΒΠΡΟΠΘ6ἨΠΙΕ Ετίππεταης 
συατήοκζαταίεη: Ὑρι. ὦ 4ὔδ. 

107. χωομµένου, πῖς ἈΝαοπάταοκ 
οταπηᾳεβίε]]{: ἔτοῦζ ΒΘ6ΙΠΘΒ 
7οτπ8, σα ἄχιλῆηος, πε]ε]ες γοἩ 
κλισίηθεν αὐηδηρί: νβ]. 4689. 
ἔβης πας ἀπούρας νετραπᾶεη, πίθ 
οἴχεσθαι πας ΡατΏοῖρ. (Β τι): 66- 
να]ίβαπι {οτι ἤμτίοςί, ἆᾱ. Ἱ. 
{οχβᾶμτοι Ἠθ[αθοί: 4 3508, 891. 
[Απμαπς.] 

108. µάλα Ζα πολλά 5οἩν ἀτῖῃ- 
σεπἀ. 

109. ἀπεμνυθεόμην (πας ἨΙ6Υ): 
4 2ὔ4 Β. -- σῷ µεγαλήτορι θυμῶ 
εἶξας, εἶη κοἸοπεπάςς Αιθάτασῖς 
{ᾷν ἀῑθ Ὀπρετμεῦαπς απά 1είάεπ- 
βοπαξΙοπε ΕΙετεασΏί ΑσαπιεΠΙΠΟΠΒ 
(4 186. 281-291). Ας. 5ε]1θεί ϱασῦ 
119: «φρεσὶ ευγαλέῃσι πιθήσας. 
Ῥετ ἸΜεπάαππσ Φυμῶ εἴπειν επί- 
βρτῖομῦ ἆῑε Απεοπαππησ ἆετ Ἐος- 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

ἀλλ) ἔτι καὶ νῦν 

110 

πιθ]η θυμὸς ἀνῆκε (Ἡ 256), Δυμὸς ἦ 
ἀνώγχει, Ζα 1 598. 

110. πρ Ὠοϊοπέ ὦθάνατοι: 
Ὀπβδίοτυ]1οιἈ οι 561069. 

αῖοα 
2 

μμ συ 

σαν, νο]. 4 6508 Η., ἀαάπτοα, ἀπ 
βἶᾳ1Π βρῖπογ ΑὈππθβεπ]ηθϊῦ αῑς Αο]ιὰθν 
απέοχοσοῃ Ἠοίδεη, Ζαπα ἀεἀμη]κεν 
Ῥ 98 Ἡ, 

111 -- 4 866. δ60ΤΠ. Β 240 υπὰ 
1 909. ἠτίμησας πας Νασλάτασ]ς πα 
Απηίαηπσο ἆ65 Ύ6μβθ ἵπ βοπαγίθπα 
(ιεοσεπεαίσ 7Ζα ἆθπι πηπαδε]ραν απη 
Ῥομ]αί» ἀεβ γοτπετρεπεπάθη βὔεμθι- 
4θη ἔτισαν: να]. ν 80. --- ἑλών Ὦὶ8 
γέρας: 7α 4 9ὔ6; ἀῑε Ἠϊεςτ Ἠεινοί- 
6εμοῦεπο ᾳοσεππᾶτ{ῖρο Ἐοντί- 
ἆαποιν ἆθ5 Βοείῦσο Ἰαιμεῦ σα ἆετ 
Γο]πεπάεα Επππαµηπης ἄραχ. 

119. ὥς κεν πο εἴνα. --- ἆρεσ- 
σάµενοι (Βίαπιπι ἆρεσ-) πεπίθωµεν: | 
ναι ἁ 100. 

118. ἀγανοῖσιν οτετθιθπᾶ, πίθ | 
495. [ἂδπβαπᾳ.] 

116. οὔ τι ψεῦδος ΚεΙπΕΒΠΕΡΒ. 
αἷς Ὀππαλτ]αιῦ, Αεοπβαθῖν ἆ88. 
Τππα]ζς, νο]οπες αφ Ὀτίοι ἀθβ 
Βθἀεπᾶθι ἄθος ἀἱθ Ίπα Β8ΐπο Ῥθ- 
πε]ομπείο Ηαπά]απρ επἰμᾶ]έ: νρι. 
η 29τ ταῦτα -- ἀληθείην κατέλεξα. 
--- ἅτας Κοπκτεῦ: ἀῑο απςθ ἆθτ Βο6- 
Ώπῦταησ ἸΠειγοισεπεπάεπ Ἠαπά- 
Ίαπσθ ταῖς 1Ἠγεπ νετᾷθτρ]σπεα 
Ῥοΐρεη: απβε]ίσο Ὑοδτβολα]- 
4απσεη νρ. 
Ῥ]πνγα] αιξ ἀἱθ εἴππε]πθ Αχκία6, ψθ 
Απάτομαπςσ απᾶ Απεζημαισ ἆος - 

106. - 

1103 

η 

Ί' 9Τ0, ποῦαί ἀετ 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 5ῦ 

ἀασάμην, οὐδ) αὐτὸς ἀναίνομαι. ἀντί νυ πολλῶν 

λαῶν ἐστὶν ἀνήρ. ὃν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ. 

ὧς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάµασσε δὲ Λαὺν ᾽άχαιῶν. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ Λευγαλέῃσι πιθήσας, 

ἂψ ἐθέλω ἀρέδαι δόµεναί τ) ἀπερείσι ἄποινα. 120 

ὑμῖν δ᾽ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ' ὀνομήνω, 

ἔπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας., δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα» 

αἴθωνας δὲ Λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους 

πηγοὺς ἀθλοφόρους, οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 

οὔ κεν ἀλήιος εἴη ἀνήρ, ὢὦ τόσσα γένοιτο, 19256 

2 / 3 / 2 / ω 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 

επα]παῦ, ετεομπιᾶμαπς ραῦεῃ 
Έαέθς οἱο. ποιςζ. -- κατέλεξας 81] - 
{εβζ]οτ, δοὐπ{εβαιδεϊπαπάςατ. 

|Απμαπρ.] 
116. 111. ἀασάμην, παῖδ Αδγπάεῖοπ 

ακρ]οαΜΙν., Μεά.: 1ο]. 116[5 πΙοἩ 
(πΙτκ]]οπ) Ῥούπδταπ, γετβε]ὶ Ἰπ 
πηρε]ῖσο Ὑουβομα]άαης. Ἐϊπο εγδίο 
Ἰοῖεο Ἀποαγκοεππαπσ δδῖπεγ Πεϊάθη- 
βοπα[]1ο]ι]κεΙς βρτ8βοΏ Ασ. 50ΠΟΠ 
Β 315 Β απ», πῖατ ἆας απγετποπ]θηςίθ 
Ῥε]κοππίπίς ἆει Ῥοπα]ᾶ. --- οὐδ' 
αὐτός 312 ἴρδε φάει. --- ἄντέ παῖῦ 
πολλῶν λαῶν ἐστί: νΊε]ε Μαππεπ 
πὶεσῦ απ{: τα ϐ 168. -- νύ, 
ππο], {αδῦ πὶο ἄρα [οἱσετπά, γοη 
4ει Ἰθίπὲ ἀπτοι ἀπ Ὀπσ]ᾶεις σο- 
πποηηπΘπΘη Ἠηπείιομῦ: τσ]. ἔ 369. ο 
2τ6. ἕ 9τΊ. Ὁ 685. -- Ὁρτσοπβ 
οτ{ά]]5 β1οι Ἠϊα6τ, πας Αομί]θις 4 
411 Ε. σοπγηθβοαῦ Ἠαΐδίο, απά Ασα- 
ΊΊΘΙΠΠΟΠΕ ἸΜοτίο ἸΚ]Ιπσεηπ αἱς εἶπ 
πιάειταέτοη 4118 Π. --φιλήσῃΚοῃ- 
ΠαπΚζ. Αοτ.: Ἠιερε σο{α[5ίύ Ἰαῦ. 

118. ἔτισε, δάµασσε δέ ἸΚοϊπει- 
ἀεπίο Ἡαπά]απσεῃν, ραταακ{εοῃ σα- 
βαπηπιθησοςὔε]]6 πας ΟµΙακπιας εἴαῦό 
Ῥανβοϊρια]]κοπαϊγα]Ώοιπ δαμώσσας: 
νσ]. 4 659. 

119. Ἐπείθς Ἠεπιϊαδίο] -- Τ 157. 
190 -- Τ 198. ἀρέσαι «68 ν1θ- 

4ει ϱαῖ πιαςιαπ; ἀαξ ΟΡ]εκῦ 16ῦ 
8π5 ἀασάμην τα επίπειπιθη: ἆαβ 
γεγεοππα]άοῖθ. --- ἄποινα Ῥῦ]πῃ- 
σε], Βα[βο, 

191. ὑμῦν δ᾽ ἐν πάντεσσι ΥΟΙ 
θαο] α]]απ, αἱ Ζεισεῃ. --- ὀνο- 
µήνω, ἀετ Κοπ]απκν ἵῃπ {αυτ]- 

«οἶιθπι 8ίΠΠ6, 1η Απδοβ]α{5 8η ἐθέλω, 
σὶο δοπ86έ απ Επιπταα: 7α Η 8τ. 
Ἰνηοαϊίος Ἠοαηιϊςι. -- Σ 449. 

199. Ζπεῖθες Ηεπιϊςδίοα - ὃ 129. 
--- ἀπύρους οετκ]άτο Ὁ 2617 {. -- 
τρίποδας: ται. Ὢ 964. --- τάλαντα: 
ἆαβ Ηοπιρτίδομο Ταἱεπί ἵπ ]ᾶπσ]ο 
ταπᾶες Βαπγοπίογπι 180 υγαηγβοΠθίη-- 
οἩ ἆάῑς Ὀαπογ]οπίξοῇ - ρ]δηϊαϊβειθ 
απίομῦ, πε]ομθς βεπαἰθίβοᾗ 5π6α 61 
Ποί[δῦ, παπά Ὀθύτασ παμτδομθϊπ]Ιο 
ἀαβ Ώορρθ]{ο ἄθ5 «ρᾶίοτοπ Γατεῖ- 
Ίκοῦ, σι. ἆασα Ὢ 369, πο Ζποί 
Πα]οπίο ἄθπ νἰοτθεπ Ῥταιἷς Ὠϊ]άεῃ, 
πᾶλτοπᾶ ἆθν ἀγίδίο ἵπ οἴποπι Λέβη: 
Ῥοδίθμῦ, ἆοι ὙΓατῦ αἶπορ βο1οβθη, 
απά ππατ Ἰαπδτθῖἷοῖ γΥεχ2ίθεὔεη, 
αΏοτ ὉἩ 986 απε ἆθπ 6ἶπεν Βπάθς 
σοφομᾶσυ πινά. 

1989 -- 9. Ῥϊο στὂ[βετο Ζ811 
ἆθε λέβητες ἵπα Ψετπβ]μπῖς σπα ἀει 
ἀοτ τρίποδες, Πίο ἈΠπ]οἨ 6ὸ 258, 
εοπῖο Ψ 264 νσ].268.]8[αὐ νεγπιαζεῃ, 
ἀα[8 Ίεπε ΚΙείποτ παπά τοη ϱεγ1ηςθΓθπι 
Ἠγετῦ παχθη, ἄοολμ ν6|. Ὦ 886. 

194. οἳ Ὦὶ ἄροντο ΒρεχεσθΒβθ 7α 
ἀθ]οφόρους. -- ποσσίν ᾱ. Ἱ. 1πΠι 
αὐθ]ααᾶ, Ὀθῖπι ἸΓαίίτεπηθη. 

196.196. Αδγηάοίοι οκρΠοαίναπα. 
ὠλήιος απᾷ ἀκτήμων παχ Ἠϊες απά 
961. 968. οὐ παῖῦ ἁλήιος -- πολυλήιος 
{ΙατοπτοθίςἩ, τεῖο] απ αταπάἀΡεβίζΣ, 
ππά 1496 οὐ -- ἀπτήμων -- πολυκτή- 
πων τεῖοἩἈ απ (ρεποσ]1οἩ 6πι) 
ῬΏοαί ὅπ, παῖῦ ἆετ σεπᾶπετη Βθβ{άπι- 
πΠπησ Χχρυσοῖο, ται. Ε 615 πολυ- 
πτήµων πολυλήιος. 
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ὕσσα µοι ἠνείκαντο ἀέθλια µώνυχες ἵπποι. 
δώσω ὃδ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας. 
4εσβίδας. ἅς. ὅτε 4έσβον ἐυκτιμένην ἕλεν αὐτός. 

ἐξελόμην, αἲ κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν' 

9. ΙΔΙΑΔΟΣ 1. 

τὰς μέν οἳ δώσω, μετὰ δ᾽ ἔσσεται. ἣν τότ ἀπηύρων, 
κούρη Βοισῆος" ἐπὶ δὲ μέγαν ὄρχον ὀμοῦμαι 
μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 
εν ’ ε) ῃ / 2 κ. Σ9ὶ ον 
ἣ Θέμις ἀνθρώπων πέλει, ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. 

-- λ ’ ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται" ” / α. 

εὖ δε κεν αὐτε 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

νῆα ἅλις χρυσοῦ 

εἰσελθών. 

καὶ χαλκοῦ νηησάσθω 

ὕτε κεν δατεώµεθα Ληίδ᾽ ᾽άχαιοί, 

Τρωιάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὺς ἑλέσθω, 

αἵ κε μετ ᾽άργείην Ελένην κάλλισται ἕἔωσιν. 140 

εἰ δέ κεν "ργος ἰἱκοίμεθ ᾽ἄχαιικόν. οὖθαρ ἀρούρης, 

197. ὕσσα Ῥοβϊθηί βἶελ ααξ τὀσσα 
1956: ἀῑο Ψοτριπάπης 1ςεεο ἀατοὶ 4.8 
πδολμίτᾶσ]ον ἨΠιηζαρε[ηρίο 2πε]ῖθ 
ἀοά 196 ππ{οτῦτοζΠεῃ. 

128. Ζψεῖίθι Ἠεπαϊε[ῖελ - ω 218. 
Τ' 9456, νο]. Ἡ 903. 

199. αὐτός: Αραπι. Ζοϊσί εἶπε Ὀ6- 
στεῖ{]]επο Ῥσπεα ἀεπ ΝΒΠΙΕΠ ΑΘΙΠΘΒ 
ἄεσπετς Ζα ἨΠΘΠΠΕΠ, 50 118 τοῦτον, 
181 οἵἳ, 1495 µίν. 

190. ἐξελόμην απβ ἀθτ σοβαπηίεη 
Ῥεπίθπιαεβθ νοχ ἀετ Υετεί]αης πα 1τ 
8π5]48 αἱ γέρας, ἐξαίρετον, 6ἶπ 
ἄεπι Οὐσοτ[ειάποττη /ΖβεπεπάθβΒ 
Ἠεολί, νρ]. 881. -- αἴ: ἀει 2ποαἴῖθ 
Ἠε]α(ϊνεαίᾳ αξγηάεΒΙεσοα, νε] ἆοτ 
Ἰημα]6 νοη ἆθπι ἆθβ ετεζεη πγεβεηῖ- 
ο νετβεμΙεάεηπ 160. -- ἐνύιων, 
ἀᾳ8 Τπιρογξ. γοη ἆθιν Ζεἵς 4ετ γα], 
πιουαῖ ἆἶθξεο Ἠήοκειοπίο οπίςσλεϊ- 
ἀεπὰ πα. 

181. τὰς µέν οἳ δώσω, Ν1θάεἵ- 
Ἠο]ῦ απβ 128, παπι ἆ4επ {ο]σεπάεπ 
Ζακαίσ αηζαθοη]είβεπ. -- μετὰ δέ 
ἀαταπίαεχ, 80Όθχ αἱ αολίε, νρ]. 
Τ 246. 

195. ἐπί ἆασα, Ὀϊ ὀμοῦμαι - 
ϱ 2209. 4 958. 

198 -Ξ οΤ65. Τ' 176. τῆς ἆετ Βτίεείς, 
αὈλάησίσ Υοη εὐνῆς: νο] β 206. 

194-- 26. Τ 1ΤΤ. Ἠϊηπ απβ σπα 
σ]εϊοπεη Ἠά]ίνοη Ὀρδρίοποεπάεν Ὑσεγς, 

πο γ 54. 4 154. -- Δέμις Ἠϊ6ι 41 
απξ ἀἱο Ναἰιτοτάππης ροστϊπάεῦο 
Β10{6, 

196, ταῦτα [α[εῦ α]6ς Ῥίθμθτ (6- 
π8ΠΠ{θ ΖΗΒΑΤΙΠΙΘΗ, --- παρέσσεται: 
νσι. 4 915. -- εὖ δέ κεν αὐτε: 71 
Η 469, να]. 4 940. Ε 255. Π 6Ἡ, 
αὖτε ἄπππ π θά οτ. 

191. να --- νητγσάσθο, πῖομέ Ὦθ- 
αὈβιεπ{Ισθοτ ΠεΙοβμκ]αης, νο Ι 958. 
Ῥιαο ἀαποβῖνο Ἠάπσθπ νοη νηησάσθω 
αὉ. Βροπάθἶβο]ιοτ Β]γίμταπβ. 

138. εἰσελθών, πᾶςολάθπι ϱτ 
ειπροάταηπροαη 140, νρ]. 4 54, ἵῃ 
παοπάτϊσ]]σμετ Βίε]]αας, ναι] ϐτ 
γοη Ίμπι νο α]]επ 4ἱ6 Ἡκοβεταηᾳ 
Τπο]α Ἠοβῖ, --- ὅτε Ἡ8ηΠ, νΟΙΠΘΕ 
εὖ 196, πό Κοπ]απκάν: τα Η 91. 

199, αὐτὸς ἑλέσθω, πγ8Β βοπθῦ ΠΥ ᾽ 
Ῥεο]ί 4θεΟΡοτ[ο]άἸπθιτη ννῶς 'νβρ].190. 

140. µετά: Τα Η 928. 
141. εἶὖ δέ κεν τις ΟΡ. εὔε]]ῇ 

ἀθπι 2απᾶσλεῦ εγψατίείεη παπά ἁαταπα 
πι Κοπ]απ]κδῖν Ῥοσειομπείεη Εα]]θ 
196 ἆθεπ ετεπ{πε]] ϱρᾶ{ετ αἰπίτδίεη- 
ἆεπ επίσερεπ. --- Ἄργος Αχαιικόν 
ἆαφ Ἠέιτεεμετᾳεβίιεῦ ἀ4εβ ΑΡαπιεπι- 
ηΟΠ Ίπι Ρε]οροππ6ς παπά ἆετ Ρε]ο- 
Ῥοππ6ς Προιμαιρύθ. --- οὖθαρ ἀρού- 
ρης, πχ Ἠϊθι απᾶ 988, Ψετρ. Δεῃ. 
ΠΙ 164 δεν ϱἸεθαε, ΥΠ 962 μῦον 
αοτί. 

196 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. δτ 

γαμβρός κέν µοι ἔοι' τίσω δέ µιν ἶδον Ὀρέστῃ, 
ὅς µοι τηλύγετος τρέφεται δαλύῃ ἔνι πολλῇ. 
τρεῖς δέ µοι εἰσὶ Θύγατρες ἐνὶ µεγάρω ἐυπήκτῳ, 
Ἀρυσόθεμις καὶ {αοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα' 
τάων ἥν κ᾿ ἐθέλῃσι, 
πρὺς οἶκον Πηλῆος" 
πολλὰ µάλ’., ὅσα) οὔ πώ τις ἐῇ ἐπέδωκε Δυγατρί. 
ἑπτὰ δέ οἳ δώσω ἐὺ 

Καρδαμύλην Ἐνόπην τε καὶ Ιρὴν ποιήεόσαν 

Φηράς τε ζαθέας ἠδ' "ἄνθειαν ῥαθδύλειμον 
καλήν τ᾽ Αἴπειαν καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 
πᾶσαι ὃ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος' 
ἐν ὃ᾽ ἄνδρες ναίουδι πολύρρηνες πολυβοῦται, 
οἵ κέ ἓ δωτίνῃσι Θεὺν ὣς τιµήσουσιν 

ο 

1456 

φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω 

ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ µείλια δώσω 

γαιόµενα πτολίεθρα. 

150 

15656 

καί οἱ ὑπὸ σκήπτρω Λιπαρὰς τελέουσι Δέμιστας. 

149. κέν --- ἔοι Ῥομεπ{ῖα]ετ ΟΡί8- 
εντ: Καηππ 56ἶη, πεπη 6 ψΙ]], 
ἆαπη αὖετ ἆαπβ Ἐπίαταπι τίσω 3ἱ8 
βοηθιγο Ἴπβασοθ, ππι 8Π Β6Ιπθπῃ 
Ἰ]εη Ἰείπεη Ζγγείε] τα Ίάεβδεῃ: 
τα Κ 904. 

148. τηλύγετος (835 τηλύν-ετος 
επἰςτε]]{9) {δγπ]ᾶητὶρ ᾱ. 1. ἵπ ερᾶεπ 
αητεα, ἆεπι Α]ΐετ 4ες Ὑαΐεις σθ- 
Ῥογεαπ, ερᾶῦ σεῦοτθῃ. --- Δαλίη 
Ἱπ Π. παν Ἠῖετ απά 286. 

144. ἐνὶ µεγάρω, ἀεπι Έταπεῃ- 
σεπιαο]ι, την ἐυπήκτῳ που] Β 661. 

145. Ώιο Ττασϊικαετ ηθηπεη αἴα[ῦ 
Ἰωαοᾶ]κο ΕΙεκίτα απά εἴατί Τρµῖα- 
Ώαββρδα, Τρηισοποῖα οετ Ἠαῦθεπ πῖθ 
Βορποχκ]6ς, περεη ΤρΠίαπαβεα, Τρ]]- 
σεπεῖα. Υοη ἄετ ΟΡρίεταηςσ ἀετ ]είπ- 
νετεηπ Επάεῦ εἶοι Ὀεῖ Ηοπιετ πΙοΠίΒ. 

146. ἐθέλῃσι, Κοπαπ]Ών: στα ἩΗ 
81. --- φίλην αἱς ἄε]ιερία, Ἱ1εῦοα 
αὐῖπ, να]. ε 190. -- ἀνάεδνον, 
πο Ν 866, ᾱ. 1. οἵπο ἀπτο]μ (ςε- 
εοΏαπκο ἁἀίο Βταπὸ ετκαπίεη τα 
τη Πββεη. 

14Τ. ἐπί πι δώσω υ1]] που] 
ἄασπα (α15 ΜΠρΙ{) τιἹίσαῦσαη, νρ]. 
Χ 51. -- µείλια, πατ Ἠϊετ ππᾶ 289, 
ετίέτοι]Ιοπο ἄαῦεπ, πεις ἆετ 
ἄσ]οια ἈΝαπιο Γᾶτ Μτεσι{, βοπάθτη 
{ᾶχ ἀϊθ Ὀεςοπάετο ΒΙζπα{ίοπ σεπγΆλ]ζ, 
πγεῖ] αποἩ δἷς ἀῑε Ῥεδήππππηρ Ἠ8- 

Ῥε6ηπ ἀ4επ Ζἠτηεπάθη Ζα Ῥεβάπ[άσεῃ, 
ππθεπα]Ὦ 5ἷαθ αποἩ απ[δετογάεηἑ]ΙοἩ 
στοί8 εἶπᾶ, 

149. Ὑδι. ὃ 1Τ4-- 1ΤΤ. ὮὨϊεδο 
ΦίΔάΐαθ βἶπά αἱ Ετϊιναἰρεβί(σαπσεπ 
465 Ασ. αΠζαδεΒεπ, ἀἱε ἀ4επ Κὔπίσθη 
Ῥει ἀ4ετ Ἐποῦεταπσ ἆθΒβ Παπάςς αἷς 
Βευζεαπ{εΙ] ζαρεί8]]εη Ὑγατεη. 

150. ΒΏ]ο {ο]σεπάεπ ΒίΔάΐαο Ἰθσεη 
ππι ἆθεπ πιθβαρηῖκοῃηθη Μαατραςεπ 
Ἠετατη ππᾶ υγαῖίεν νγθεβ]ΙςΗ. 

151. Φηράς ἴπι ΤΠΠΘΓΩ ἆθΒ ΠΙθβ56- 
ηΊβοπεη (018: γ 488. 

168. ἐγγύς κο. εἶσίν. --- νέαται 
Πύλου, πὶίο 4 Τπ11, τα ἃτπ[βετδί 
γοη ΒΤΙο8 ἈἸς6χ, ᾱ. 1. απ ἆθτ 
ἄπεησθ τοηπ ὮἘγΙΟ8. -- Π. ἡμα- 
Φόεντος νοπι σαπζεπ Ρ7Ι1βοΠετ 
Ἠείοῃ. 

154. πολύρρηνες ἵπ Ἡ. πατ Ἠϊες 
ππὰ 296, πολυβοῦται, παχ Ἠϊθτ σπᾶ 
996, Αεγπάεῖοη: τα Ἐ 618. 

166. Ὑ6]. ε 86. δωτίνῃσιν ἵπ ἄθτ 
Ἡ. πατ Πε απᾶ 297, ἄαλθετ, ἐτοῖ- 
π]]]]σθ (68εσμεπκθ, ἆασοσεπ θέμι- 
στες 156 αερᾶμτετ, Ὀεβθπιπιίθ 
απᾷ {εείσεεείζζε Πμεϊείαηπσεν, εἴνγα 
εἶπ Τει] θε: Ἐτίτασθι ἀθτ Τ,Ἀπάςε- 
τείεΏ, ἆξ 4ῑε Κδπίσε Ἠῖεγ ἀῑο ατυπά- 
εΙσεπύῆτιθγ Ἡ8ΤεΕη, 

156. οἳ ὑπὸ σκήπτρῳ, να]. Ζ 159, 
ᾱ. 1. ἴππι αἷς Ηετιβο/θτ, ἴἨπα 
ππθετίμαη. 
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ταῦτά κέ οἳ τελέσαιµι μεταλλήξαντι χόλοιο. 
δµηθήτω --- ᾿Αίδης τοι ἀμείλιχος ἠδὶ ἀδάμαστος: 
τούνεκα καί τε βροτοῖσι δεῶν ἔχθιστος ἁπάντων -- 
καί µοι ὑποστήτω. ὅ 

9. ΙΔΙΑΔΟΣ; 1. 

σσον βασιλεύτερός εἰμι 1600 

ἠδ᾽ ὕσσον γενεῇῖ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι. 

τὸν δ᾽ ἡμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ: 
»»άτρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿4γάμεμνον, 
δῶρα μὲν οὐκέτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς ᾽Αχιλῆι ἄνακτι' 
ἀλλ᾽ ἄγετε, κλητοὺς ὀτρύνομεν. οἵ κε τάχιστα 166 

ἔλθωσ) ἐς κλισίην Πηληιάδεω ᾽άχιλῆος. 

εἰ δ᾽ ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼν ἐπιόψομαι. οἳ δὲ πιθέσθων. 
Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα διίφιλος ἡγησάσθω. 

167. ταῦτα, αὈβελμ]οε[δοπάςε ΑΑεγη- 
ἀθίοη, ἀϊῑοςαο Ζπαβεᾶροπ, --- κέ πιῖς 
τελέσαιµι, Ἠϊετ π8ςἩ ἆθπ ΥοτἩεΓ- 
Ρε]επάεπ Τπάϊκαῦ. Επίατί ἀῑο Έουπι 
4εχ Ὀδεάιπσίεηπ Απεεασθ, Ἰγοσεπ ἆθβ 
ΚοπάϊΠοπα]εῃ μεταλλήξαντι (πατ Ἠ]θχ 
ππᾶ 3261. 9299). 

1608. δµηθήτω, [ο]σετπάθς ΑΑΥη- 
ἀείοι: 5ο πιῦσθ 6ϱΥ ἀ46πΠΏ 810] 
εγπθΙςἈθῃ 1.886η. ες ΡΙ]ά]ο]ιο 
Απεάτασκ Ἱαῖοα ὈῬάπάίσεη 4556) 
ἀετπίεί απ{ ἀἱο σεπα]ήρο Τεῖάεπ- 
βο]α{ί εαεἶπερ Ζοτη. ασ]. Ι 496. 
Σ119. --- ἴδης, αἀνετεβίνος ΑΑΥΠ- 
ἀείοη, πττ) ΑΙάθβ.---τοίνοτδΙοπθτπά: 
Ἰα. -- ἀμείλιχος ἠδ᾽ ἆδ. (πχ Ἠ16Υ) 
πηραττιπετσῖς απᾶ π]οπί σα 
εγπαΙοΊἹθη. 

169. καί απο] Ὀοσθϊεμπεῦ ἀῑθ 
Ἰπορτοπετηπιαηπς ἆαν Ἐοἱρε πηδ 
4ετ Ἰτβασμο. -- παπι εἀαηκεη 
νρ]. Ι 819. Γ 454. 

160. ὑποστήτω οτἀάπε β16]Ἡ αἩ- 
ἴ6χ, εΓκεηπεο ππεῖπο Β[ε]αηπσ αἱβ 
ΟΡετ{ε]άμειτι π]ιεάετ απ -- ἀἴθ 
πε] ρα(νετοῶπά]ίομε Έο]ρο ἀ4ετ Ύε- 
«ὕΏπαπρ. --- ὅσσον Ιπβοποῖί α18. 
Μα πια[βνο]] Ἠϊ6γ Ασαπι, τοᾶεῖ, 
πεϊσύ ἀετ Ὑετρ]εῖοη Υοη 4 186. 
197. 

162 - 4 811. Θ 151. 
164. οὐκέτ᾽ ὀνοστά (παν Ἠ1εγ): 

ἀϊθβε Ἐουπι ἆες Ὀτίεϊϊς σε]Ἡῦ νοη ἆετ 
Ἐποπιοκ]αηπρ ἆετ ἵπ Έτασθ βἴθπεῃ- 
4επ Ἡαπά]αιπρ απβ (σαι. 4 659) 
ππά ὮῬεσειομπεῦ αἶπ ἨἩϊπαπεσεμεη 
ἀετεε]Ώθη ἤρετ επ Ῥαπχκίέ, πο ἀά 

Ὀοίτοβεπᾶο Ῥναδϊ]κα!ξ πουἈ σθ]ίθῃ 
Κκοπηίε (1 698. χ 68 Ε): ἆπτο]μ ἀϊθβο 
1μτοῖθα υη]γὰ ἆῑο ΒετεοπΏῆραηπρ ἆ98βΒ 
σεσεηίεΙ]ῖσειπ Ῥνβάϊ]καῦς βύαχ]ς Ῥε- 
τοπῦ: ποπ πιοὰν ἀπσοπῆσοπά 
Ξ- νο]]ρεπᾶρεπά: Ζα Η 9ὔτ. β 
69. -- διδοῖς Έταθ», ἆθ οοπαῖιι: 
Ὀιείακῦ απ. [ΓΑπμαπᾳ.] 

106. κλητούς, ἵπ ἀεχ 1]. παν Ἠ1ες, 
Βοταίαπο 7Ζα Ῥοβπιτη θα Ζποοῖς, 
Ἠϊετ ας ἆθτ ΖαΠ] ἀοτ Αππνοβοηάθ,, 
ΑΙΒΕΣΊΕΡΕΠΕ, ΑὈροοτάποῦο, --- 
ὀτρύνω ολη ο] βοπάσθη. 

107. κεὖ δ ἄγε: τα Θ 18. --- τοὺς 
ητὲ. γοταπᾳοβίθ]]έος Ἠε]α νεα ῦσ, απ{- 
ΡΕΠΟΠΙΠΙΕΗ ἀπτοἩ ἀαβ Ώεπιοπδίτα ϊν 
οἳ πην ἆθπι δέ ἀθβ Νασμθαίσεη: σα 
Κ 419. 1 148. -- ἐπιόψομαι Ἐν, 
εἰαςῦ ες σα ειγ/αγζεπάεπ Κοπ]. 

168. Φοῖνιξ, ἆοτ Ἐπσβεπετ ἆθβ 
ΑΕΠΙ], να]. 447---4950, ἴπ]σν Ἠϊοτ στ- 
οτε6 απ{. Μο 68 Κοπιπαῦ, ἀα[ς ἀοτ- 
5εἱὈ6 ἴχοίζ ἀες Ιπηϊρείεπ Ῥεχεῦῃ- 
Ἠοπει Ψοτ]ιᾶ]πῖερθς Ζα Αα] παπά 
οὔπτοἨ] ετ ἀῑεβεπῃ ἀῑο Ῥετοσμίρσαπς 
βθἴπορ ἄτο]]ς απβἀτᾶο]]οἨ ΖασενίοΠῦ 
ὔ258,πῖοΠί είπα, πα γοτᾶθετρεμεπά 1η 
ΑραΠΙΘΙΙΠΟΠΑΒ Ζε]ζε τεγποαί (σρ]. 
42τ. 658), δοπάθτη αἶο] νοπ ΑΙ] 
σεϊτεηπί Πας τπά εί ἆεπ ἄθτίσεπ 
6π1εσπεπ 8161, πο 68 βολοῖηί, ἁπιι- 
ετηὰ Ῥοβιιᾶοξ, π1χὰ πἰχαοπάς 6υ- 
κ]άτί. --- μὲν πρώτιστα --- αὐτὰρ 
ἔπειτα, πῖοθ ἙὮ 4056. γ ὅπ. ὃ 4ὔ6. 
ι 254. -- ἡγησάσθω: ἆαρβ Ψοιμᾶ]{-- 
πῖς ἆε Ῥπόπϊίκ 7α ἆἀαετ (οραπάί- 
εεἶα{ί Ιειάεί απ ἄετ στὂ[αίεν Ότ- 
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αὐτὰρ ἔπειτ᾽ 4ἴας τε µέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύρ' 
κηρύκων ὃ Ὁδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ᾽ ἐπέσθδων. 1τ0 

φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ. ἐυφημῆσαί τε κέλεσθε. 
ὄφρα «4 Κρονίδῃ ἀρησόμεθ”, αἲ κ᾿ ἐλεήσῃ.' 

ὡς φάτο. τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν. 
αὐτίκα κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο. 1τὅ 

νώμησαν ὃδ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ ὄπεῖσάν τε πίον 9’. ὅσον ἤθελε θυμός, 
ὠρμῶντ)᾽ ἐκ κλισίης ᾽4γαμέμνονος ᾽άτρεΐδαο. 
τοῖσι δὲ πόλλ᾽ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
δενδίλλων ἐς ἕκαστον. Ὀδυσσῆι δὲ μάλιστα, 180 
πειρᾶν. ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα ΙΠηλεῖωνα. 

τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο Δαλάσσης 

πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχω ἐννοσιγαίω 

Ἐατ]αῖς. Όιε Ὠπα]Ιο 185 4 199. 
196 ἔ, 198 7εϊσεπ ἀθαῦ]ς]ᾗ, ἀαίς αἷς 
4ἱο εἰσεπί]οπεη (ακαπάίεη ης 
ϱάγφεεπς ππά Αίας {απρῖετεη; ἆάς 
ἡγησάσθω ποπεϊπί α]εο παν 1η ἀθπι 
Ῥ]ηπο σεπιεῖηξ, ἁαίς Ρηδπϊίς ἆἱεβε 
Ὠ6ί ΑοἩτ]] οἰπ[άἨτει αοἱ]ο. Πεῖοϊ- 
πποἩ] Όττο ἀἆθγεε]θε ἆα, πο ἆῑο (6- 
εαπάίεη Αοπι]]ς Ζε]ζ Ὀούνείαπ 199, 
γὃ]ηῃς σατῆσ], πιτᾶ ἆαδεσεη Ὀαῖ 
ἀεπι Βερίππ ἆἀετ Υετμαπά]πησεπ 
955 {. πε]ίκατιει Ἰ/εῖςθ 5ο ἴπ 46η 
γοτάετσταπὰ σετῆςχκέ, ἀα[Β ες εο]εῖ- 
πθπ τηπ/[5, αἱ5 οϐ ει 4.5 εἰσεπί]Ισπε 
Ἡατπρί ἆετ (εεαπάἴξεοπαξο ε6ί παπά 
Οάγβεεις ΊἨπι αποεβασθετ Ὑ/είδε 
4ᾳς οτί πεσπᾶμπια, 

169. Απ. ἡγησάσθω 186 Ἠ1ετ νγε]- 
οἶιθς Ὑειραπι Ζα επίπεμππεπ ὃ 

1τ0. Ὁδίος, αἱς Ἠότο]ά 5οπ8έ π]ο]ῦ 
δεπαππί. Ι5δί ἀαταπίετ 4ετ ἨΗετο]ά 
ἀθς Αἷάβ ζι νετεζεΒεπ, 5ο 156 Εύρυ- 
βώτης ἂετ Β 184. τ24Ί σεπαπηίθ 
Ἠετο]ά ες Οάγδεειε, ποπ 4εχ 4ες 
ΑΡΑΙΠΕΠΗΠΟΗ 4 990. 

1Τ1. φέρτε: Αιζογάεταπς Αη 4τε 
Ἠστο]άε, τρ]. 114. -- εὐφημῆσαι, 
παχ Ἠϊ6ς, -- οτο (Ππσπῖθ) {8τεγθ. 
Ἠαπάπακεπαπσ πα: ΑπάασΠμίςςΙ]]ε 
αἲς Τοτρεταιπηπσεα ἡῆν αἵηπ {Ότπι- 
Ίσ]ιθς, Γειετ]ε]θς ἀερεῦ, ας Ῥ6ι 4ετ 
Ββροπᾶο 1πτ 5]] σοἱ]κοβθν σεἀαολί 
πγετάεη τηπ/ς. 

1Τ8 -- σ 492. ἑαδότα ρτᾶαϊκαδῖν 
Ζα μῦθον. 

1π4- -Ιπτ -- γ 398--840. φ 210 
--ατ9. 

16. Ὑσι. τα 4 Απ0. 
116. Ὑσ]. σα ἆ 4ΠΙ. 
1ττ --- γ 945 απᾷ εοπδῦ 1π ἆεχ 04. 
1Τ8. ὠρμῶντο βδα,σίεη βἱοὮ 1η 

Ῥεπεσταπα, βομΙοκύεη βἶοῃ απ σα 
σεηθη, ἀἴθβεπι Ιπιροτίεκῦ ρατα]]ε] 
ἐπέτελλε 119. 

1Τ9. πόΛλλ᾽ ἐπέτε]λε ᾱ. Ἱ. 
πΙιαΠοΠοτ]οι ἸΜιηκα, 
τηα/[ετεσε]η «η. 

180. δενδίλλω, παν Ἠϊες, τεάαρ]]- 
716Υΐ65 Ῥτᾶδαπε: ]ερ]παξ{ Ὀ]ιοκθεηἤ, 
Ῥ]ϊιοεκαε Ζαποαγΐίεῃ. Ἑτ Ρεσ]οιεῦ 
βεΐπαο Μοτίε πας Ὀεάεαίαήσενο]]εη 
Ῥ]εκεπ, πποάιτοη 6 Ίεπεη ἆῑθ Ὀ6- 
βοπάετο Βοσίεπαπσ απξ ἀἱο εἴπσε]πε 
Ῥοταοιπ σ1εὺῖ. [Απ/αής.] 

181. πειρᾶν, αὐμᾶπσῖσ Το ἐπέ- 
τελλε, ΙπβηϊΙΠν ἆαετ πᾶ]Ίετεη Ἐ6- 
21ΕΠπΗΡ. 

Υ, 182-924. Αι/παΙπιε ἄεγ (ε- 
φαπάίενι θεί «Αο]η[ίειιΒ. 

182. Ὑσ]. 4 84. τῶ δέ, πε 199. 
196, Αἷας απᾷ Οάγεκειπε: τα 168. 

1885. πολλὰ µάλα τεο]λξ Ἱπηῖα, 
ἀτιπσοαπᾶ. 96 Ῥεΐεῃ Ζαπι Ροβεῖ- 
ἄοπ, πει] Ῥει 4ετ Νά]οα ἆες Μοαοτεβ 
1Ἠπθη ἀἴθβει ἄεπ Αεηᾶετη σήείῖσα 

σαῦ 
γετμαίαπσθ- 
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ῥηιδίως πεπιθεῖν µεγάλας φρένας 4ἰακίδαο. 

Μυρμιδόνων ὃ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἰκέσθην, 186 

τὸν δ) εὗρον φρένα τερπόµενον φόρμιγγχι Λιγείῃ, 

καλῇ δαιδαλέῃ., ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἠεν' 
τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων., πόλιν ᾿Ηετίωνος ὀλέσσας" 
τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν. ἄειδε δ᾽ 
Πάτροκλος δέ οἳ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, 
δέγµενος 4ἰακίδην. ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

τὼ δὲ βάτην προτέρω. ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς. 
στὰν δὲ πρόσθ)᾽ αὐτοῖο' ταφὼν δ᾽ 

λΛιπὼν ἔδος. 

ὡς δ᾽ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 
αὐτῇ σὺν φόρμαιγ}ι. 

ἄρα κλέα ἀνδρῶν' 

190 

ἀνόρουσεν ᾿χιλλεὺς 
ἔνθα Ὠάασσεν. 

196 

τὼ καὶ δεικνύµενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς: 

»χαίρετον΄ ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον, ἦ τι µάλα χρεώ, 
κά [ / ε) - ΄ ΄ 7 [64 

οἵ µοι σκυζοµένω περ ᾿4χαιῶν φίλτατοί ἐστον. 

σοῦΐ ρ]δίεμεβτα αἱ ἀἆθτ πᾶς]δίο Υνοτ 
4ϊθ Βεε]ε ὑπ. ΓΑπμαυρ.] 

184. πεπιθεῖν, ποσα ἀθ ΒαῬ]α]ῇ 
αα8 εὐχομένω Ζα. οπίπεΏπιεη 18, 
4α εὔχομαί τινι εἰσεπί]εὮ Ἠθί[δε: 
1ο] ὙΠπβεμθο 7α ἠθπιαπάστη: βο 6 
28π. ϐ 696 Ε. -- µεγάλας φρένας 
4εηπ β{ο]ζεηπ ΒΙΠΠ. 

186 -- 4 9908. Ι 6ὔ9. 
187. Ὑρι. Σ 890. 619. ἐπί Δά- 

τετῦ: ἆθταῃ. -- ζυγόν ἄετ Βίερ 
απι οΏεγη Ἐπάο ἆετ Ῥποτπιίηςκ, 8η 
ἀεπι γετπι](θε]ες ἆετ τος] (κόλ- 
λοπες: Ζα φ 407) ἀῑε ΒαΙίθη Ῥε[εεΙσί 
Ψ8ΤΘΗ. [Αημαημ. 

188, πόλιν ᾿Ἠετίωνος, 
σα 4 506. Ζ 997. 4156 Β. 

189. ὃ γε Ὀθίοπί Ίπι ἄερεπεαίή 
Ζα Πάτρομλος 190. --- ἄρα Ὠ Τη - 
11οἩ. --- κλέα ἀνδρῶν, ψὶο 624. 8 
Τδ, Ἰαιᾶε», ταἨταγο]]ε Τ]Ἡαέθπ. 
ὑτῖσεης 186 ΑΕΠ1]] ἆετ εἴησῖσο ππίοχ 

ἀθπ αεΠᾶΙεοπεη Ἠε]άεῃ, ἆετ Ηε]άεπ- 
Ἠεάετ στ Τιατπῖο αἴπασθ. Ὑρ]. Υοἶ]κετ 
ἵηπ ἀ4επ ΝΙρεϊαπσεπ ππά Ἠοταπά ἵπ 
4ετ απάτη. Βετι{επιΏ[ρ]σε Ῥάηπετ 
Ἠπάθη αἶολ ατεὲ ἵπ ἆἀετ Οἀγβεερ. 
[Απλαπρ.] 

191. δέγµενος Αἰακίδην ᾳεπᾶτ- 
τσ ἆες Αἰα]ίάεηπ, ππι απξ 86ἶΠ 
Ὑγοτό Ζα Ἠὔτεη οἆθει βεῖπο Βεξεμ]θ 
Ζα επιρίΒησεη, -- ὁπότε Λήξειεν: 
τα Η 416, ἀϊεβοβ πας Ῥαγ{οῖρ, πο 

Τποθυεα: 

9 8τ. ὢ 2924, Ὠὶο Ἰοτίθ εΏρεπ 
πΙοη{ς ἤθετ ἆθ Τηῇ{6χθββαο, νε]οἴιθΒ 
Ῥαἴτο]]οῦ απ΄ ἆεπι θββπρο πἰπιτηῦ, 
βοπάετη Ῥείοποπ ἀῑθ ἀἱαπβίρεβίβεοηπθ 
Ἠϊηραῦο ἆθβεε]Ώαη απ ἄεπ Ἐτοιπᾶ, 

199. Ἐτείθβ Ἠοπιϊβίίοἃ -- Κ 469, 
ἡγεῖτο, ἵπ Βεσζασ επί Αίαβ. Ὑρι. 
Ζα 168. 

195. Εγτβίθς Ἠοπιϊκί]οα: Ζα Ε 1Τ0, 
Σγε]ίον -- 4 πττ. Ἡ 101, νρι. π 19. { 

194. αὐτῇ πῇῖς σύν πιτ Ἠΐθτ, υ ι 
118 υππά Ἐ 4θ8:τα Θ 94. --ἔνθα 
Φώασσεν-- Ο1Φ4,σ6β6586η ατα, | 
4α5 Ἱπρειξεκὸ γοι ἆθτ Βἱ5 σπα 
ἀνόρουσεν 4ππετηάεπ Ἡαπά]απα, 

196. ὡς ὃδ᾽ αὔτως: τα Ἡ 490. Ἡ 
[Αηπαπσ.] 4 

196. Τρ]. ὃ 69. καέ βποἳ: .. 
ϐ 440, 

191. 198. ΑοΠί]]ς Βεστῆί[εαηπσ ἆθτ ἡ 
(6εβαπάίοη 180 ἵηπ ἆθγ ταδεπεπ Εοἱσθ ' 
4ετ Κατ2εη 98176, 4ετ Ὑγ1εάετπο]αης ν 
49 τετεἰσλογπᾶρη ἡ ή απά 4ετ αἔείσειη- 
4ει ἸΨεάεται{π8ηπηθ γοΠ φίλοι ἵπ 
φίλτατοι εἶπ ἀθαί]σ]ετ Απβάτπο]ς 
βείπεγ Ὀετγαδεμαπα. --- φίλοι ἄν- 
δρες ῬτάάΠκα νε Αρροβίδίοι απ 
ΒυΏ]ε]{. --- ἦ τι µάλα τρεώ, ποσα 
απ ἀεπι Ψοχπετρεμεπάεη νο εοηθύ 
Ρ6ί οὐδέ τί σε χρή 46ς Τηβπ]θῖν τα 
εταᾶπσει 18έ, ἱκανέμεν: ]8 68 19ῦ 
ϱοἩν Βοά ἄτ επ] ᾱ- 1, ος Ἰ9ῦ τοοΏ 
ἆα[ᾳ 1Ἡχ Ἱκοπιπαδ. Ότδει τὶ σα Η 166. 
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ὧς ἄρα φωνήδας προτέρω ἄγε δῖος ᾽άχιλλεύς, 

εἶσεν δ᾽ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυφρέοισιν. 200 

αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα' 
2. λ -” / σ/ ) 

»"μείξονα δὴ κρητῆρα., Μενοιτίου υἱέ, καθίστα, 
/ λ / / 23 ον ο ΗΨ . ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστω 

οἳ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῶ ὑπέασι µελάθρω." 
ὡς φάτο, Πώτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ) ἑταίρῳ. 

αὐτὰρ ὃ γε κρεῖον 'ιέγα κάμβαλεν ἔν πυρὸὺς αὐγῇ, 2 

2 

7 

2056 

» ν 2 ». μ , κ ἐν δ' ἄρα νῶτον ἔθηκ ὄιος καὶ πίονος αἰγός, 
ἐν δὲ συὺς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἁλοιφῃ. 

τῷ ὃ᾽ ἔχεν 4ὐτομέδων, τάµνεν δ᾽ ἄρα δῖος ᾽άχιλλεύς. 

καὶ τὰ μὲν εὖ µίστυλλε καὶ ἀμφ) ὀβελοῖσιν ἔπειρεν, 210 

πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα. ἰσόθεος φώς. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸὺξ ἐμαράνθη. 

ἀνθρακιὴν στορεσας ὀβελο 

σε Πεν Ῥοστήπάεπάο Ἠε]αμνεαϊσ οὗ 
-. ἐστόν Ἠαί ἀθπ Ομανα]είοι οἶπος 
Απεταίές. [Απβαης.] 

199. προτέρω ἆἄγε, πὶο ὃ 96, 
παει νοτπᾶῶτίς ἵπ ἀά5 Ίπποτθ 
ἀθς Ζε]ΐα6ς, νο]. 199. 

200. εἶσεν, ἆετ αΏεομ]ε[βεπᾶς 
Δοτῖκῦ πβοἩ ἆἄεπι Γπιρετίεκί ἄγε: 
τα Η 4. -- τάπησί τε, ἀἱο ααῖ ἀῑο 
κλισμοί ρε]ερσύ πατεπ, να]. υ 160. 

901. Υα]. πα 4 846. 
202. δή Ῥεῖπι Ἱπιρεταξίν ἆοσᾖ. 

--- πρητῆρα παθίστα: να]. 7 ὄλ58. 
[Απμανρ.] 

908. ζωρότερο», πχ Ἠϊαχ, Νδαίταπα 
3] Αοοπεαβῖν ἀοβ Τομ] {ε 7π κέραιε, 
ν]θ κ 962 θυμῆρες κεράσασα: οἶπα 
Γεατίσετε (Κτβ{ήσοτθ) ΜΙκομαπα 
Ῥετε]ῖία, ἀπτοἩ ϱἴπεη 66ΓΙΠσΘΥΕΠ 
Ζιβαΐπ τοη Ίλαβεει οἆθτ ἆἀπτεομ 
εἶπεν Τεαχίσετεη Ἰείη. --- κεραίω 
838 κεράσιω, πυχ Ἰ1εχ. [Ἀπλαπσ.] 

904. οἳ Ἡἱππγείθεπά 1916. -' φί]- 
τατοι ἄνδρες ρτᾶάϊκαθῖν. --- ὑπέασι 
µελώθρῳ: ἀῑο Ὑεπάπησ ἀετπίεῦ απ{ 
ἀεη Απθρζιο]ν σας {1 ο]ιοτ ΑιίπαἨππα, 
Ἑ Αἶπὰ πηθῖπο (ᾶβίθ, να]. Ι 640, 
σ 150. 

2056 --- 4 9546. 4 616. Ὑσ]. τ 14. 
906. 6 γε Αελμ!]]68 δε] 061. ---κρεζον, 

παν Ἰ]ετ, Ε]οἴεοπ απ] Ζαπι Ζετ- 
Ίθσεη ἄᾳ5 χοµοε ΕΊ6ΙςςΙΘΑ, ἆβσεσεπ 
ἐλεοί 915, νο ἕ 459, Απτίσομξθ- 

ς ἐφύπερθε τάνυσσεν, 

{1φκσ[πα, αι{ ποἰοεποῃ ἆας σοῦταίοπο 
Ε]αἶβοἩ 1η Ροχὔῖοπεπ πετ]εσῦ ντα. 
-- ἐν πυρὸς αὐγῇ, ν]ε ζ 89058. ψ 89, 
ᾱ. 1. Ἰπ. ἆθεπι νοπι Ηεγάίεπετ ε-- 
εγ]εποβθεθεπ Βααπι, [Απματρ.] 

908. τεθαλυῖαν ἁλοιφῇ, νρ]. ν 
410. 3 4Ττθ. Ι 461. 

909. τῷ ἀεπι Αολ1]].---- ἔχεν Ἠϊα]έ, 
πᾶπι]ΙοὮ ἀ4άβ Ε]εῖ»εμ. Ὠίο Βεταίαηπσ 
ἀθς Αιζοπιθάοη (τσ. Π 1456 Π.) 18ῦ 
π]Ιεης οετζᾶμ]6, ναι. 990 οἷος. --- 
τῶμνεν τοπι Ζετ]θσθπ 1Π στῦ[βοτθ 
Τε]]α, ἀασεσεπ µίστυλλεν νοπι Ζει- 
ἴεῖ]εη Ἱπ Κ]είπετο Βίῆσχκε, νο]. ἕ 
4ρτ. 490. 

910. Ὑσ]. 4 405. τά ἀῑο ἆπτο] 
ἀαβ τάμνειν οπἰείαπάσπεη στὂ/[Βετθη 
Τεῖ]ο. 

911. Μενοιτιάδης, ἆει Ιπσπίβδεπθη 
4εη Ἰλεϊη Ὀδεοτσῦ Ἰαδ. --- δαῖε, 2α 
Ε 4, ον Ἱ16[ς απΓΓΙΠΙΠΙΘΠ ἆά8 
ΒοΠοηΠ Τογμεχ (τσ]. 906) Ὠτοππεπάθ 
Ἐαπετ, ἀά5 Ἠετάίεαθτ, μέγα Ῥτο- 
Ἱορίϊκο]ᾗ-ρτᾶικα[ιν. 

919. πὺρ, 1η Βεζαρ απ[ ιβ Βτεηπ- 
πηαθενῖα], πγῖο τ 68, 3ῦθτ φλΛόξ ἀῑθ 
Ἰθαομδεπάα Ε]απππθ. --- κατά σα 
ἐκάη Ἱεταβσευταπηῦ σαχ. -- 
µαραίνεσθαι πα ποςἩ Φ 258. [ΑπΠ.] 

919. ἀνθραπιή πα Ἠϊ6Υ. --- ὀβε- 
λούς, ἆῑθ 8εποη 210 πης ἀεπι Ε]δῖδο] 
Ὠθείθοκ{ ν/ατεπ. --- τάνυσσεν ΒαΏ], 
ΑοΠΙ]]. 
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πάσσε ὃ᾽ ἁλὺς Θείοιο. κρατευτάων ἐπαείρας. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ) ὥπτησε καὶ εὖν ἐλεοῖσιν ἔχευεν, 
Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζι 
καλοῖς ἐν κανέοισιν. ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾽άχιλλεύς. 
αὐτὸς ὃ) ἀντίον ἴζεν Ὀδυσσῆος Θείοιο 

τοίχου τοῦ ἑτέροιο, Θεοῖσι δὲ 8ῦσαι ἀνώγειν 
Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον" ὁ ὃδ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε Βυηλάς. 
οὗ δ᾽ ἐπ ὀνείαθ) ἑτοῖμα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο, 

νεῦσ᾽ 4ἴας Φοίνικι' νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς, 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ ᾽άχιλῆα" 

χαῖρ᾽. 

ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν' πάρα γὰρ µενοεικέα πολλὰ 

δαίνυσθ’' 

914. πάσσε: Οὐ]εκί ἀαάς ΕἸαίρο]ι 
4η ἀεπ Βρίε[δεη. --- ΘΔείοιο, 85 
0αῦο ἆθτ Οὔ[ίθγ. -- πρατευτάων 
ΏἩΣ Ἠ16χ. 

215. ἐλεοῖσιν: 7α 306. 
216 -- ῥ 6556. 

917 -- 2 656. Ἐτείθς Ἠεπι]βίῖο] 
ΞἌ- υ 255. 

218 -- ε 198. π ὔδ. [Αηπαπρ.] 
919. τοίχου τοῦ ἑτέροιο Ξ-ξ 6) 698. 

ψ 90, απ ἀ4θχτ απάετη απ: 
Κν. Ῥι. 46, 1, 1. («εθπαπετθ 7α 
ϱ, 69β. θῦσαι εἴπ Βαποπορί{ετ 
ἆατῦτίιησοαη. 

990. Φυηλάς, πατ Ἠϊεοτ, ΟΡ{ετ- 
σαῦσπ, Ἠ]ετ Βέῆσκο τοπ ἆθπι Ζατ 
Μαλ]σεῖε Ῥετοιείεη ΕΙαίβεμθ. 

299. [Αη]αηρ.] 
998. Αἴαβ π]]] ἀἆπτει ἆθπ ἸΝ{π]ς 

Ῥποίϊηϊῖςκ Ὀρδίπαπιεη 2πογβῦ ἀ4άβ οτί 
σα ειρτεήεἩ; Οἀγεςεεπβ αΌεχ Κοπιπιῖῦ 
Ίητι Ζ1νοτ: Ζα 168. 

994. δείδεητο: 7α 4 4, τοπι Ζη- 
ἴτίπκοπ, νρ]. ν ὅτ. 69. ἔ 112. 

Υ.95ὔ---506. Οὔήαδειμς’ ΑΡΤάΣΙΙΕ 
απι Αα. 
3250. δαιτὸς ἐίσης : Τα 4 4608. --- 

οὖν ἐπιδενεῖς, ἵπα Ὑεγββοβ]Η{Β ψίθ 
Ν 6209, αἶπ Βοσήβ, ἀἆαμετ ἴπι Ἐο]- 
ροπάθπ ἀἱο ῬατΏξίοη πηξ ἡμὲν --- 

᾽Αχιλεῦ: δαιτὺς μὲν ἐίσης οὐκ ἐπιδευεῖς 
ἡμὲν ἐνὶ κλισίῃ ᾽ἄγαμέμνονος ᾿άτρεΐδαο 

ἀλλ᾽ οὐ δαιτὺς ἐπηράτου ἔργα µέμηλεν, 

ζλλὰ λίην μέγα πῆμα., διοτρεφές. εἰδορόῶωντες 

3 ἠδέ, πὶοπῦ οὔτε --- οὔτε: 
ἐσμέν. [Απηκησ.] 

996. ἐνὶ κλισίῃ γ., Ὀθίπι οποι- 
{θηπια]. 

901. πάρα - πάρεστι, 4ασα Ῥαῦβ-. 
ἸεΚέ µενοεικέα πολλά, Ὑετββομ]αίς. 
νΊθ ε 261, απο π 499, ι 

9098. δαίνυσθαι ΠηβπΙ Εν. ἀετ πιῦα- | 
Ἠε]θι Ἐοΐὶσοα. -- ἀλλ οὐ δαιτός: 
ἆθι επεπβαί: βοπΠεί[οί Ἰευμαβε ΔΠ.- 
ἆας ἵπ παολάτϊο]ίομεχ Βύε]]αης πη- 
πα] (θε]θαν νοτπαισεµμεπάο δαίνυσθαι 
απ ππά ποσὶοτῦ ἀπτοἈ ἀῑε Βίεβαπς 
46γ Νορα[ίοπ ΥΟΣ δαιτός ἀ1θβεῃ Βους 
στ] εομαχξ, ππα ἀέπ θηίρθσθηρθ-. 
βεἴζίεη πῆμα ππα 8ο β{ῶχ]κετ κα 
ἰχθίεη Ζα Ιά8861. --- ἐπηρώτου, αἩ 
δαιτός, ποπ ααξ ἔργα σε. Ε 499. 
ϐ αὔ9) Όεπορεπ, νο] Ίεπεχ Βεαρτί . 
{ήτ ἆθῃ εβεπβαί» 46 Ῥεάσεαίκαπαβῦς 
16. ---- ἔργα µέμηΛλεν Ξ- ε 67. µ 116. Ἱ 
Ἐ. 876. 

999, πῆμα, Ὁπποαι], ΟΡ]εκό σα 
εἰσορόωντες μις ολα οπά, γος 
Απσοι Παῦεπᾶ, ἆαηπ 1π παολάτβσοἷς- 
Ισον ο ο]Ίαπα δείδιµεν θἶπά να 
1π Ἐπτολῦ, Βεϊ εὐσορόωντες ἀθπ]κό 
6Υ ΑΠ ἀῑε πυρὰ πολλά 32584, ἀῑε ἆεπ 
(6εάαπ]αη απ ἀῑε ετ]]{νεηθ Νἰθάοτ]αρο 
απὰ ἀτομεπάο θίαατ παομ]λα]ίεῃ. 
-- Μη ἆει Ἐνπεπεταπσ ἀετ Αηγθθ 

εχρᾶπσθ 
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δείδιµεν᾽ ἐν δοιῇ δὲ σαωσέµεν ἢ ἀπολέσθαι 290 

νῆας ἐυσσέλμους. εἶ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν. 

ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο 

Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 
κήάµενοι πυρὰ πολλὰ κατὰ στρατόν. οὐδ) ἔτι φασὶν 

σχήσεσθ’. ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 2556 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήµατα φαίνων 
ἀστράπτει΄ Ἔκτωρ δὲ μέγα σθέἐνεῖ βλεμεαίνων 

/ 2 / ΄ ’ μ] / ΄ 

μαίνεται ἐκπάγλως. πίσυνος «4ιί, οὐδέ τι τίει 

ἀνέρας οὐδὲ Θεούς" κρατερὴ δέ ἓ λύσσα δέδυκεν. 

ἀρᾶται δὲ τάχιότα φανήµεναι ᾿Ηῶ δῖαν: 

στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα 

Ἰπ διοτρεφές π]πιπαῦ 04. ἆῑε Απ- 
πιθγκβαπη]κεῖς ας ΑσοἩ]]]θς {ντ ἆῑρ 
Πο]πεπάο Ώατ]εσυπς ἆἀει είαμΥ 
πασμάνᾶσο]κ]1ο 1η Απερταςῇ. 

990. ἐν δοιῇ, πχ Ἠϊετ, 5ο, ἐστί --- 
πι ἄιθίο ἐδὶ, Κοποἰγαἰοτὲ σαουεῇ πι] 
ἀεπι Τηβη] ιν σαωσέμεν (Ξεπικομέον 
Αοτϊβ), πῖο ἄἈλπ]ϊομ ἐπὶ ο 
ἵσταται ἀκμῆς βιώναι Κ 1π8 1, 
ππε]οπαεπα απβ δείδιµεν ἆας διήοἰεί 
Ζα ΘΠΙΠΕἨΠΙΕΏ, «ἀ8ΠΠ που ΟἨΠθ 
Ἄηραρε ἆθβ Ου] οἷκές (νῆας) πηῖῦ 
παβοµεπι ὙΓεομθε] ἄει Κοπεύτακίῖοι 
Άσσος. ο, Τη1., 1π ἀ6πΠι γνῆας δαη]ε]κῦ. 

951. εἶ μὴ σύ γε, ἴπι ΘΠΡΘΠ Αη- 
φο]]α[ο απ ἀἱθ Ιείσίο Μδσ]ε]κεῖέ, 
468 ἀτοπεπάεη Ὀπίετσαησς, ἆα ἀἱθ 
Ῥοβοτσίο ΒΗπιπιαππςσ ἆἀἱο εχςύο 7ι- 
τοἰτείεηπ 14[60, σύ γε Ῥοϊοηπίος ἆα, 
4εγ εἴηζῖσα, ἆετ Ἠε]ἔεη Καπη: νο]. 
ζ 154. 7 419. Ὢ 694. Ὠίθ6ςο Απ- 
επκεππαπς 10 ο οτεῖο (επισ- 
ἔπααπς [ντ ΑοΙΗ, θπίεργθο]οπἁ 
Β6ίΠ6Υ γουκπαίσαυα 4 3940 Π., --- 
δύσεαι ἁλκήν, πα Τ' 56, σα Η 164, 
419 Ίων κτα Εξ απ 1θ1 πίτα τν, 
419 ει πἈμτεπά 5εἶπερ ἀτο]]8 ρ]οίο]ι- 
Β8ΠΙ 9Ώαε]θρῦ λα[ΐο. 

952. ἐγγὺς γὰρ νηῶν αἱς ἆαξ Βε- 
ἀτοβ]οπετε οταηρεκίο]{, νβ]. Τ6, 
4απηπ οιῦ καὶ τείχεος. --- αὖλιν, 
παν Ἠθς, ἔθεντο 5οἩ]ασαςη ἀῑθ 
Βεϊγασλπί απ{, 

255 -- 7 111. 4 564. 
954. οὐδ᾽ ἔτι φασίν -- Ρ θ8Τ. 
350 -- Μ 10Π. 126. Ρ 6589. σχήσε- 

σθαι βιοἈσατῆοκλα]ίεηῃ, βέοεΏθη 

Ῥ]εῖίρει ποετάθηῃ. -- ἐν νηυσὶ 
πεσέεσθαι, τα Β Ιτό, πο Ν π49, 
τοπ εἰὔγπιῖδοπεπ Απο απ ἆ;ας 
Βομε]ασετ, απάθι 4 9ἱ1. 854. 
Ο ϐ8. 

256. ἐνδέξια ΑΛα]ακέῖν 7ᾳ σήματα 
φαίνων, Υβ]. Β 959. 4 8981. φ 4189: 
ἀας ῬατΏ]οῦρ Ρτᾶβ. πιοᾶα]θ Βεβ{πι- 
πηπηπς Ζᾳ ἀστράπτει. Ζατ Ῥασ]με Θ 
τὸ. 1989. 1τ0. 

28π. σθένεῖ βλεμεαίνων: τα ϐ 
98π. Ἠεῖτπι παῦ φαίνων 28π, ἵπίθ 
μαίνεται πηῖῦ ἀστράπτει ΙΚΟΙΥΘΑΡΟΠ- 
ἀϊθτο, Ζαχ βαοπε ϐ 987--549. 955. 

958. πίσυνος 4ἄπί, πα Βθσαο ααξ 
256. --- τίει, νο]. 905 Ε. 

999. οὐδέ Μὐοίσουπα: 5ε105ί π1οῇ ὃ 
41ε αὐῑίες, σε]. Έ, 963 ὃς νῦν γε 
καὶ ἂν ὤιὶ πατρὶ µάχοιτο. --- Ίύσσα 
δέδυκεν: τα 6 3299, νσ]. Ρ 910. Ι 
9056. 6568, 156 1η η σε/[αἩΏτεῃ. 

940. Ἐνείος Ἠεπι]βίῖο] -- Ν 286. 
Οάγεεεας εοπ]]άετό Ἠ]εν 1εὈπα{ῦ ἄῑε 
Ἡοβπππσεηπ ΗεΚκίοτΕβ, πο βἰθ ηΒΟἩ 
ἀεπι ειΓπηπσεπεπ Ἐπτίο]ἰσ παθτ]ο 
Ψ/ιΤΘΏ ππᾶ πΙτκ]οἩ τοη 1Ἠπι σε- 
πεσί πιυτάεη, το]. 6 180 Ε, 525 Β. 

941. στεῦται πιβολῦ Μτεηθ, 
ἀτολί: πα Β δ9τ. ΙΓ’ 88. ϱ 626. -- 
πόρυμβα, πχ Ἠϊεχ, ἀἱε πας Βο]ιηϊζα- 
νγθτ]ς νει2ιετίει Νδρίο οοεν 
Ιρ1ΐ0ζ6ηΠ, ἵηπ πε]ομεο ἆετ ΒομΙῇβ- 
Κε] απι Ηιπίετίεϊ] επἀείε, νο. Ο 
Τ16 Ε. Ῥοενγ σαηπο Αιβάχαοκ 1βί 
εἴπθ Ἠδμπῖεοπο Βεζεϊεππαπρ {τ 
4ϊε νὂ]]σο Βεβσεισιεϊαπρ να]. 
Β 414. 
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αὐτάς τ᾽ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός. αὐτὰρ ᾽άχαιοὺς 
δμώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὺ καπνοῦ. 

ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα. µή οἳ ἀπειλὰς 
ἐκτελέσωσι δεοί, ἡμῖν δὲ δὴ αἴδιμον εἴη 
φδθίσθαι ἐνὶ Ίρούῃ., ἕκὰς "άργεος ἱπποβότοιο. 

ἀλλ᾽ ἄνα. εἰ µέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας ᾽χαιῶν 
τειροµένους ἐρύεσθαι ὑπὺ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται, οὐδέ τι μῆχος 
ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν' ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
φράζευ, ὕπως «αναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὺν ἧἦμαρ. 

949. ἐμπρήσειν: ζα Β 410. 
945, ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ 

νρ]. Θ 185, Ρατίο, Βιᾶδ.: Ἠϊπ απὰ 
πεχ ᾳθβολοασλέ, νδ]. χ 29. 5 14. 
59, 80 ἁαία ας πΙοηΏ νΙβΒ6Η, ΥΟΗΙΠ 
ας ΒΙεπει βο]επ, νε αασ]εῖοα 
4ετ ΕΒταπά ππὰ ἆοιτ Ἐθιπά 8ἱεθ Ὀθ- 
ἀτολί, 

244. Τρ]. ω 9059. 4 6ὔῦδ6. Κ ὄ58. 
Σ 961. ταῦτα [α[8ἱ α]]ες 240 --248 
(εβαβίθ ΖΠ8ΑΠΙΠΠΕΠ, ποχαυ{ 4ες Τη- 
λα] ἀῑεβοτ Βοβουαπ]ν πηζς µή 6ε- 
πααθχ ἀατρε]ερί νητἁ. ΜΙ ἆἀθπι 
Ὁρεγσαηπσο Ἱπ ἀἱοθ εχίο Βε6ΙΒοη 
ΒΙησι]. δείδοικα ηΒΕεὮ δείδιµεν 250 
Ῥετοῖθεί Οἀγβενιβ ἀῑε {ο]σεπάςθ ῥρε- 
βὔπ]ίομο Μαμπαπρ 241 νοἙ. 

245. δή πΙΠΠΙΕΗΤ. --- εἴη, αχ 
Ορέων ηποὰ ἀεπι Κοπ]απ]κάν ἐκ- 
τελέσωσι, Πίο χ ττ, Ιπάεπι ἆθπι 
παπᾶομεί Ῥοβάτολμίοίοη ἀἱδ κἰοἩ 
4αταιπ βοπ]θ[βεπἀάς νγείνθτοε Έο]ρε 
π Έοτπι εἶπει Ύοτεῦε]]απςρ ἂηρθ- 
Γσί νητᾶ. 

946. ΆνγεῖΙίεβ ἨεπιβΙς] - ὃ 99, 
νρι. ὦ ὃτ. Τ' 929 {, εἴἵπ ΑΟἨΠΙΘΥ7- 
Ίεμεν Ζαβαί2. 

941. ἄνα -- ἀνάστηθι, απξ. ΚΙ. 
Ῥι. 68, 9, 6. -- εἶ µέμονάς γε: 
ἀπτε]Ὦ γέ ν]τὰ ἆῑε {ᾷτ ἆεπ Ἡαιρίρε- 
4απ]κεπ υθεεπθ]σιαε Ύοτααββείζυησ 
Ῥοίοπῦ: πὙεπη ἆάπ αΠἀΘΤΕΒ . ἄρει- 
Ἠατρί) εεά επζεῖ: νρι. α 196. 
ο 455. --- καὶ ὀψέ περ ΥΕΠἨ απςοἨ 
ετεῖ ερᾶῦ. 

248. τειροµένους: τα ϐΘ 968. -- 

ὑπό πι αΏ]αΛϊν. ἀεπεζῖν ὀρυμαγδοῦ 
απύθχ 4θπι (46ῦφε) ἀεἐήπιτης] 
Ἠθδττος, Ἡθ6]ομθς ἀαπιῖς α15 ΒΟἈΥΕχ 

ὦ πέπον., ἡ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς 

αΓ 1Ἀποη Ἰαφίοπά σοάας]ῦ 18, τα 
ἐρύεσθαι: νβὶ. Ῥ 461. 6456. Μου. 
Απθάτιο]ς ογ]ηποχ6 8η ἀἱθ ἀτολπθηᾶθ 
Νάπα ἀετ Έτους, ἆθτεπ ἀεἰὸκθ σα 
ἀἆθπ 3οΠΙ Τε ἀππρί. ν 

949 -- 946. µετόπισθε Ἠ1πίεχ-. 
Ἠοχ, απἰμἈ]ς ἀἱε Ὑοταιββείζιηᾳ, 
ἀα[ς οἵ 16ἱ2ῇ0 8ΙοἩ πἰομί Ζαπα Καπιρῖ 
οη{βοΠ]1ο[56: νσ]. ε 141. ζ 215. ϱ 188. 
Γ 411. -- οὐδέ τι µῆχος, Ψῖθ ἔ 258, 
Β 845. µ 892, πἠῦ ἔστ απὰ 68. 
σιεῦ{ κεί ΜΙΜο], καῖπε Μῦσ- 
Γ1ο]ι]κοἱ{: παο]. ἀ επι γοχπεχρεμεη-. 
ἀεπ Επίπταπα εἶη α]ρεπιείπος Βαΐᾳ 
Ίπι Ρτᾶδεης, 

250. ῥεχθέντος πι Νασλάταο] 
νοιαηαεδῦε]6, να]. Ρ 55. Υ 198, παῖς 
πακοῦ αὐμᾶηρ]ᾳ νοη ἄπος (απ Ἠ. 
παχ Ἠ{θχ): Εᾷτ "εἶππια] ᾳεβολθ1θ- 
ηθβ Ὀπρ]ῆσ]ς. --- πολὺ πρίν: πι. 
6Ἠ6Σ, πῦ ῬΏεχαρ απί ἀπδ Ύοχμας- 
σεἸοπάςα, ἆ. 1. εἈθ εβ σα ϱρᾶτ 186: 
τρ]. β 167. : 

201. φρώζευ ὅπως δεῖ 4 ατα 
Ῥεάαοπό πο, πας Ιπάϊκαῦ. Επί, 
πο ν 96. Ρ 144. -- Ἔψθίξοι Ἡθ- ἤ 
π]]β{1ο] -- Υ 915. ὢ 974. ι 

262. Ἐτείει Ἠεπαϊβίῖο] -- 4 πθῦ. 
--- ὦ πέπον, 6ἶπθ πεπθ νοιίταπ]σ]μθ - 
Αητεάθ, πι ἀἱθ {οἱσοπάο ααί ἆπδ 
θιπᾶέ 499 Αοἰ]] υετεσἈπείθ Απβ- 
{μτιηπς οἰπσα]είτεη. --- ἦ μέν Ίω 
νΏτ]ιο, αεἶπο Ἰερίαο Ετίπηθ- 
τηησ οἰπ]οϊδεπα, νε Λ 441. σ 2ὔτ. 
τ 996. Βοῖ ἀ9χ Ῥείοπιπς σοέ γε 
βομηγεὺί ἀθπι Ἠεάεπάεπ Ὀετεῖός ἀθτ 
259 {ο]σεπᾶο ἀερεπραί σὺ δὲ Λή- ν 
Φεαι νο: τα Η 2856. Ι δ11. --- 
ἐπετέλλετο 1ερίθ απ8 Η6ΘΙ7. 

μ 
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ἥματι τῷ, ὅτε σ) ἐκ Φθίης ᾽4γαμέμνονι πέµπεν᾿ 
ῤ 2 / / λ 249. , Δ Ἠι «τέκνον ἐμόν., κάρτος μὲν ᾿4θηναίη τε καὶ Ἡρη 

δώσουσ’, αἴ κ᾿ ἐθέλωσι, σὺ δὲ µεγαλήτορα θυμὸν 266 

ἴσχειν ἐν στήθεσσι' φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων' 

Ληγέμεναι ὃ) ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρα 6ε μᾶλλον 

τίωσ) ᾽Αργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

ὧς ἐπέτελλ᾽ ὃ γέρων, σὺ δὲ Λήθεαι. ἀλλ ἔτι καὶ νῦν 
παύε᾽. ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα' σοὶ ὃδ᾽ ᾽άγαμέμνων 260 

ἄξια δῶρα δίδωσι μµεταλλήξαντι χόλοιο. 

εὖὐ δὲ σὺ μέν µευ ἄκουσον. ἐγὼ δὲ κέ τοι καταλέξω, 
ὕσσα τοι ἐν κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῶρ᾽ ᾽4γαμέμνων, 
ἔπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας. δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἴθωνας δὲ Λέβητας ἐείκοσι. δώδεκα ὃδ᾽ ἵππους 266 

πηγοὺς ἀθλοφόρους. οἳ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
οὔ κεν ἁλήιος εἴη ἀνήρ, ὢ τόσσα γένοιτο. 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, 

ὕσσ᾽ ᾽4γαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
δώσει ὃ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας α ὑᾳ ᾿ 2τ0 

4εσβίδας., ἅς., ὅτε 4έσβον ἐυκτιμένην ἕλες αὐτός. 

ἐξελεθ᾽. αἳ τότε κάλλει ἐνίκῶν φύλα γυναικῶν' 
τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ ἔσσεται, ἣν τότ᾽ ἀπηύρα,. 

ιά -” ον φλλ ΔΝ / [κό 2 . κούρη Βρισῆος' ἐπὶ δὲ µέγαν ὕρκον ὀμεῖται 

968 --- 439. 4 Ἰ66. Ὑσὶ. ται Η 
101. Απάεια Ἰαπζεῦ ἀῑε Μαμηππσ 
465 Ῥε]επβ απ Αοπιι] 4 τ8ᾶ. 

2684. ᾽Αθηναίη τε καὶ Ἡρη, ἆἀῑα 
Ίπηπηςι γετυιπάθπεν Θομὔϊσετίππεη 
ἄετ Αοπᾶοετ; Εντ ΑοΠπ1]] Ιπβρεβοπά το 
6 Ἠετα ἰλπᾶδσ 4 ὔὅδ. 908. Σ 168. 
ᾧ 928. 

256. ἴσχειν Πα]ίο ζατῆοκ, ζῆ- 
βε]ε, ἄεσεηβαίζ µεγαλήτορι θυμῷ 
εἴκειν: τα 109. -- φιλοφροσύνη 
(πας Π1ετ) ἔτεαπα]ιοῖπε (δβίη- 
ηπηςσ σερεη απάετεο, (εσεπεαί” 
207 ἔρις. 

2ὔπ. ληγέμεναι ὃ᾽ ἔριδος: ἀαπας]ι 
Ἠδίίε Νείσαπσ Ζα Βἰτειι απᾶᾷ Ἠαᾶετ 
βοποη {τᾶπετ 51ο Ὠεί ΑοΠΙ]] σο- 

| πεϊρῖ, -- μᾶλλον, πιεὮτ, αἱς ἴπι 
επἰρεσεησοεεἰᾳίεη Τα19. 

258. Ὑσ]. Ζα 86. 
259 -- 4 π9ῦ. ἆλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

. πὶθ 111. 

260. ΝαοἩ ἀεπι Κατ απἀεαθεπάθη 
παύεο Ἰα[5 αἳἲ 1Ιο]σό αππαίθε]ρας 
αἵη 2Υγεῖζετ Ππιρεταν σατ πᾶἨΠθτθη 
Απθζηητιης. -- χόλον θυμαλγέα, 
πιο ἆ4 515, ἆἀαά5δ (εἱσπθο) Ἠοιζ 
βοἩπιετζεπᾶ, βοἩπιεχζ]1οἩ, 8ο 
ἀα[ς ἵπ ἀἴεδεπι Αἰτίραῦ εε]ρεί εἴπα 
Βερτήπάαπσ ἆει Αιοτάεταπσ ἔα 
Πεσῦ. 

261. ἄξια απ {ψ]εραπἀο, πε]ο]μο 
Ρδεπᾶσεπάεην Εγδαῦ σεθεηπ {τ ἀἷθ 
ετίαἨτεπε Κτθπ]καησ, 8ἱεο σεπῆ- 
ρεπᾶάο, τ6]. ἄξια ἄποινα 2 46. --- 
δίδωσι ἆε οοπαῦα: Ῥιεζεῦ αηἩ, 
να]. 164. -- µεταλλήξαντι χόλοιο, 
πῖθ 157. 

962. εἰ δέ πο 46, Ἠϊει σατ ἘΙπ- 
Ἰείίαπρ ἆετ {ο]σεπάεπ Ώορρε]σ]εάςθ- 
τησ ΠηΙῦ μέν ιπᾶ δέ. --- καταλέξω 
16η να] πετσᾶλ]εῃ. 
964--299-1232- -1ὔτ πας νγεηίσθη, 

πιεὶεῦ ἆπτοὮ ἀἱθ Εουπι ἀ4ες Ἡθ[εταῦς 
βεροίεπεηπ Απάθτιησεη. 
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µή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι. 

ἣ Θέμις ἐστίν, ἄναξ. ἤ τ) ἀνδρῶν ἤ τε γυναικῶν. 
ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται' εἰ δέ κεν αὖτε 
ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι. 
νῆα ἅλις χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ νηήσασθαι 

εἰσελθών. ὕτε κεν δατεώµεθα Λληίδ᾽ ᾽άχαιοί, 940 - 

Τρωιάδας δὲ γυναῖκας ἐείκοσιν αὐτὺς ἑλέσθαι, ' 

αἵ κε µετ ᾽4ργείην Ελένην κάλλισται ἔωσιν. 
εἰ δέ κεν ᾿άργος ἱκοίμεθ' ᾽άχαιικόν, οὖθαρ ἀρούρης. 
γαμβρός κέν οἳ ἔοις' τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ., | 
ὕς οἳ τηλύγετος τρέφεται δαλίῃ ἔνι πολλῇ. 28ὔ. 

τρεῖς δέ οἳ εἰσὶ δύγατρες ἐνὶ µεγάρω ἐυπήκτω, 

Χρυσόθεμις καὶ 4αοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα" 

τάων ἤν κ᾿ ἐθέλῃσθα. φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι 

πρὸς οἶκον Πηλῆος' ὁ δ᾽ αὖὐτ ἐπὶ µείλια δώσει ψ 
πολλὰ µάλ’. ὕσσ οὔ πώ τις ἑῇ ἐπέδωκε Βυγατρί. 990 - 
ἑπτὰ δέ τοι δώσει ἐὺ ναιόµενα πτολίεθρα, 

Καρδαμύλην Ενόπην τε καὶ Ιρὴν ποιήεσσαν 
Φηράς τε ζαθέας ἠδ' "ἄνθειαν βαθύλειμον. 

καλήν τ) Αἴπειαν καὶ ΙΠήδασον ἀμπελόεσσαν. 
πᾶσαι ὃδ᾽ ἐγγὺς ἁλός, νέαται ΙΠύλου ἠμαθόεντος" 99ὔ 

ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοῦται, 
οἵ κέ σε δωτίνῃσι Θεὺν ὣς τιµήσουσιν 

καί τοι ὑπὺ σκήπτρω Λιπαρὰς τελέουσι Δέμιστας. 

ταῦτά κέ τοι τελέσειε μεταλλήξαντι χόλοιο. 
εἰ δέ τοι ᾿ἀτρεΐδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μᾶλλον, 900 

αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα. σὺ ὃ᾽ ἄλλους περ Παναχαιοὺς ἡ 

216. Ὑρι. 194. ἤ τε --- ἤ τε 80- 
ΨΟἨΏ] --- 818 ααςῇ. 

219. νηήσασθαι: ἀ1θβοτ Ἰπβπ]ξϊν, 
πο 281, 289, τνοτίτιὺ ἆῑορ Ζηεῖζα 
Ῥεχεοη 4.8 Ππιροταξίγς 1π Κοπζθββῖ- 
γεπι ΒΙΠΠ6, 

981. αὐτὸς ἑλέσθαι, Ἡ ειββοἈ]α(5 
νο ν 984. ὦ 219. 

900. Ώαβ μέν πι Ὑοτάετεαίσο, 
ψε]οἈεΒ ᾽Ατρεΐδης ἵπι ορεηεαίζ Τα 
ἄλλους περ Παναχαιούς Ἠετνοτ]εῦξ, 
ψθ Λ 986. τ ὃδ, πηῦ ἆθπι ΚΟΥΤΘΑΡΟΠ- 
ἀτετεπάεπ δέ ἵπι Νασβραίπε, ποῦεί 
ης Απΐσαρε ἆἀετ απαρΠοσίβοπθῃ 
Βίε]]απσ σύ πασλάἀνϊσκ]ο]ι γογαη- 

ρεἰτείεῃ 195, 1880 ποςῇἩ ἀῑε αχαρτὔηρ- 
Πο] ραταἴακβδεῃο Αποτμιηςσ βο]- 
οπεντ (εάππ]κεητεῖπεη ΘΓΙΘΗΠΕΗ: 
νο. 965. Χ 199. ὪἩ 6ῦ8. κηρόθι 
μᾶλλον, οἴπ ο πιεάετκομτθπάςς 
γετβεσβ]αίς, αἴεϊρετηπᾶ: ππθἩτ τιπς 
ΠΘΗΥ. | 

801. αὐτὸς καὶ τοῦ δῶρα, 6ἶπθ 
παομχᾶσ]σ]ο Ἐτψείθεταπσ ἆἀθ8 (9- 
ἀ4απκεπε: 6σ πι]{βαταῦ βαἶπθη ἄ6- 
βοπεπ]κοἩ; Βεϊερίθιο Ζα γ 909. --- 
το”. Όθδπορεπ ααξ ας αππαθίε]ρατ 
γοτλοισομοπάθ αὐτός, νε ἄμπ]οι 
4 328. 7 988. κ 68. -- πέρ πθ- 
ηΙςΦΤΘΏΡ. αν 
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τειροµένους ἐλέαιρε κατὰ στρατόν, οἵ σε δεὸν ὣς 
τίσουσ᾽' ἦ γάρ κέ ὅφι µάλα μέγα κῦδος ἄροιο. 
νῦν γάρ χ᾽ Ἔκτορ᾽ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν µάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι 
Λύσσαν ἔχων ὀλοήν, ἐπεὶ οὔ τινά φησιν ὑμοῖον 906 

τ ον ν ει 2 / . 2/ (ς 
οἱ ἔμεναι «{αναῶν, οὓς ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν. 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προδέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 

ὃ ιογενὸρ Ααερτιάδη, π πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ. 
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθδον πια ἀποειπεῖν, 

ᾗ περ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται. 9510 

ὡς µή µοι τρύζητε παρήµενοι ἄλλοθδεν ἄλλος. 

ἐχθρὸς γάρ µοι κεῖνος ὁμῶς ᾿ἄίδαο πύλῃσιν, 
ὕς χ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν., ἄλλο δὲ εἴπῃ" 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω. ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα" 
οὔτ᾽ ἐμέ γ᾿ ᾽τρεΐδην ᾽4γαμέμνονα πεισέµεν οἶω 
φας 3 

915 

οὔτ᾽ ἄλλους «{αναούς. ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν σ9 ϱ 6 

802. κατὰ στρατόν 7α τειροµέ- 
νους, Ἠετνοτς6εμοβθη, πα] Ηεκίου 
βἱθ ἀοτό ϱ]ειοπβεαπα εἴπσεβοΠ]οββεἩ 
π8]{, 

908. σφί Ὀεί ΊΠπθη: τσ]. ἄ 96 
ππᾶ πας ἐν Ρ 16. 

804. νῦν Ῥεϊζοπῦ, ἵπι ἀεσεπεαία σα 
4ετ {τᾶμετεηπ Ζοαἵς, νο ἨΗεκίοι ἀεῃπ 
Καπιρί πι]εά: να]. 865 Π. -- ἕλοις 

 παιῦ κέ, Ῥοϊεηβία]ϊς, αΌεν ἔλθοι παῖῦ 
ἄν ατα Ααβάτας]ς εἶπεν απ{ ἀτᾶπάθ 
(16τ 1π ἔχων) σεε(Ώίσίεη Βγψαχίαπς. 

806. Λύσσαν ἔχων, νρ]. 259 δέ- 
δυκεν, 1π 816Ἡ Παδεπά, ετ{ᾶ 114 
Υοη. 

806. οἵ ἵπ παολάντᾶςκ]οἨοτ Ῥήε]- 
Ίπησ, πο Π 4Τ. 

Υ. 801---429. Αο]νϊϊῖες’ αὈἰε]ιπενᾶε 
Απίιυοτί. 

908. γε]. πα ϐ 98. [Απμαηρ.] 
909, τὸν μῦθον ᾱ. Ἱ. πιθῖηθ 

ἨγΠ]1επβπιθΙη ας. -- ἀπηλεγέως 
ἀποειπεῖν: νβ]. α 318. ἀπηλεγέως 
ὨΠΣ 8ηΏ 4ἱεβεη Ῥοϊάεν Φ[ε]]εη. 

910. ᾗ περ δή πΙερεταἆο νΙτ . 
11ο], σοταἀθ βο πο πΙτκ]οἩ: 
Θ 415, Απεάμγαπθ σα κας ή 
-- Ἱπ ἄἶθεθα ππᾶ ἄθῃ {ο]σεπάεπ 
ἨΜοχθεη Ἰοσύ οἵη ΙπάΙτεκύεγ Υουγγανε 
σθσθηΏ ἆεπ πολυµήχανος Οἀγεεεαρ, 
4ετ ἆπτοὶ α]]ετ]αῖ τηεζοτίδο]Ἰιο ΜΙ{{εΙ 
απξ ΑοπΠ] οαἴππαγίτκεη σολιο]λῦ 
παΐίο, 

Ατας{ς, Ἠοπιετβ Τ14Α. ΤΙ. 8. 

811. Ζποῖίεο Ἠοπ]βίοη -- σ 281. 
τρύζητε, πιχ Ἠ]ετ, ἨΝεΙίεχ νοΓ- 
σαχτοῦξ, εἰσεηῦ]οι τοπ Βαξ ἆετ 
Τυνξε]έααΌε (πρυγών), ἨΙ6Υ ΥοΠ τθί- 
Ἰοσκεπάθπι (ἀ:οδομτγᾶ{χ. 

819 -- ἔ 166. 3Ἀίδαο, πϊοβῦ ἀῑε 
Ὀπίθγνγε] 6, εοπάθιη ἆθι ΒΕΠΘΙΥΒΟΗΘΥ 
ἀετεε]Όει. --- πύλῃσιν ἀεαπίει απ 
ᾳαςβ Ἐπησεμεη 1ἵπ ἆθ9 Ἠαάᾶες Ηατς 
Ῥοαΐπι Τοὰάςϱ. -- Ζαπι ἀθάαπκεπ Τ 
454. 1 489 Π. 

818. ἕτερον μὲν --- ἄλλο δέ, πῖθ 
1 4Τ5 Ε., ἆοολ Πεν παῖῦ ἆθπι Ὀπίετ- 
βο]ίρᾶο,, 48/5 ἆλλο ἀῑο Ὑετςοπϊεάσπ- 
Ἠθίέ ἀθ5 [η]α]ές Ἠετνοτλεβρέ, πῖθ 
ἄλλος σεταάεζα νοη ἄθπι ἆθτ ἡΓα]νν- 
Ἠαίς Επσεσοησοβείσίεη βἴεμῦ: Ζα 
ὃ 948. -- ἴδει ἆεπ Κοπ]ππ]κδν 
πα 4 0654. 

914. Ὑσ]. σα 108. 
815. οὔτε σελδτῦ Ζα ᾿Ατρεΐδην. --- 

ἐμέ γε ΟΗ]εἰεὲ ἵπ Ῥοϊάσπ εάρτη. 
--- οἴω νοπι {θδίεηπ Ἐπίβοβ]α[8. 
516. Ζηεῖϊζες ΗεπιϊαΙομ-ξ Ρ 147. 

οὐκ ἄρα, ἀἱε Νεραίῖοηυ πηῖ Ἀαο- 
ἀναοχκ τοναησεςίθ]]ξ, ἄρα ]8, τοη 
ἀ6ι ἆπτομ ἀἱε Επίαηναπς 6ΕΨΤΟΠΠΘ- 
ηθιπ ΕΙπβϊοΏδ. χάρις ἠεν ἆ. 1. 68 
αχ θσεπείαπᾶ ἀ498 Ῥαπχες, {απά 
Ώαπής, πηῖξ ΤΠΕ, πὶο α 350 οὐ νέμε- 
σις ἀείδειν. -- Ἠίος ποῖῦ Αοἰη]] 
ααοἩ ἀῑδ γοπ Οἀγββεις 901 απαιρ{ο- 
Ίοπο Ἠήοκειοπί απ[ ἀῑδ Αοπᾶεχ 5ο- 

τ 
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µάρνασθαι δηίοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς αὐεί. 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

ἴση μοῖρα µένοντι, καὶ εἰ µάλα τις πολεμίζοι" 
ἐν δὲ ἴῇ τιμῇ ἡμὲν κακὺς ἠδὲ καὶ ἐσθλός' 
[κάτθαν᾽ ὁμῶς ὕ τ᾽ ἀεργὺς μοής να ὕ τε πολλὰ ἑοργώς.] 8950 

οὐδέ τί µοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῶ 
αἰὲν ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. 
ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσδσοῖσι προφέρῃσιν 
µάστακ᾽. ἐπεί κε λάβῃσι. κακῶς ὃ) ἄρα οἳ πέλει αὐτῇ. 
Ὡι Δ 4. Ἀ ἃ Δ 9 / , 

ὡς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀύπνους νύχτας ἴαυον, 9.56 

ἤματα ὃδ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων., 
ἀνδράσι µαρνάµενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων. 

{οτί οπίβομ]Ιθοάςη /2ατῆο], ἀἱοδ ος 
ΕὈθπβο, ἨΙθ ΑΡΑΠΙΕΙΠΙΠΟΠ, ἀετ Ότ- 
ἀαπκκὈατ]κοις Ὀεβοπα]άϊσί, νο 6τ βἷθ 
απο] 4 999 νρ]. 299. 410 αἱ ΜΙί- 
βολπ]άϊσο πηδιεΠῦ. 

817 -- Ρ 148. Ἐτείορ Ησαπιϊιβ]οὮ 
ε- ἅ 190. 

818. Ααγπάοίοη οκρ]οαίν. -- 
μοῖρα Βεπίεαπ{θ]]. -- µένοντι, 
Ἱηπ ἄοσεηβαί7 7α ἆἀεπι, ἀ4ε6γ 72απι 
Καπιρέ απεζΙεμί, ΥΡι. 9855. Σ 64. 
Ξ 96Τ. -- καὶ εἰ, πΙοπέ Ἰκοηζθββῖν, 
βοπάθτη καί νοτυϊπἁεῦ ἀεπ Βεάη- 
σιπρεβαίΖ πας ἆθπι ΚοπάΙοπα]εη 
ΡατΏιεῖρ µένοντι, νρ]. 980. Όιο Ὑετ- 
ἄπάετιηπρ ἀετ Κοπεἰτακάοη 1πι Ζυγε]- 
ἴεη ἀμεᾶε (βἴα6 καὶ πολεμίζοντι) 
ετπιρ]ομί οἴπε ᾖῥἈΒἰείσεταηπσ ἀθ8 
(εάαπκεπεβ, Ἰπάεπι ἆετ Ορίαῖν 
(κἄπιρξεαπ πια) Ίεάεπ ἀεπκβατεῃ 
ἄἀταὰ ἆθβ µώλα ἆετ Υοτβυε]]αηπρ ϱε- 
βαζίεί, ΕΒεϊ ἆαπι ππρεβπαπαίεη τὶς 
ἀεπκί ΑΕΠΙ] απ ΒἶοἩ, πο Ῥεῖ 
µένοντι 8η ΑΡΒΤΙΘΠΙΠΟΗ. 

919. ῇ εἶπεχ ᾱ. Ἱ. ἀετβε]ρεῃ, 
γβ]. 6 66. --- πακός {είρε, ἐσθλός 
{αρ{6χ. 

920. κώτθαν᾿ ᾿ΒποπΙβομεΥ Δογ]αῦ. 
--- ὅ τ) ἀεργός, ἆειτ Ατζικϱ] 1η 
σεπετῖβδοιεχ Βεάεπίπηρ. --- Τη- 
νγθίετη υιάετερτιομε ἆει εάαηκε 
41εβες Ψ6γβθς ἆθπι Ζαβαπιπιεπηαησο 2 

891. οὐδέ Ὦϊβ περίπειται ππᾶ 19Ἡ 
ηαῦρε Κοαίπεπ ἄσθψΙπη ἆανοῃ, 
8ο ηιχ ἨΙεχ, οἴσεπί]οα: ϱ5 Πεσῦ 
π]οΏῦς ἀατῆρει Ἠϊπαις τοχ, ἄαΐθτ 
της {επιροτα]θεπι Νερεπβαίᾳ ἐπεί 
Ῥὶς θυμῶ (Ξ-- ΠΠ 5ὅ, νε. ν 268), 

πγε]ομθχ γοηπ επ Μῆμοη ππά {θ- 
{αἨτεπ ἀε5 Καπιρίες σ]1]0. 

8532. παραβαλλόμενος, παχ Ἠῖθχ, 
απ{ ἆαἃας Βρε] βεἰζοπᾶ, τρ]. 
παρατίθεσθαι β 25Τ. Υ Τ4. --- πο- 
Ίεμίζειν τη πα ΚἄπιΡΓΘΠ. 

928. ὡς ης Κοπ]απκήῦν: 
416. --- ἀπτῆσι ο. Ἠ16γ. 

854. κακῶς ὃδ᾽ ἄρα κτὲ., εε]θ- 
βἰϊπιάϊρο ΑπβζάἨταπρ ἆθβ Υ ογσ]οΙσἩε, 
τα Ε 699, ψε]οπο ἀεπ Ἡααρίνει- 
σ]ειοπβραπκί οπΠδ]{: Ββο]] παπι 
ετρ εί ἆαππ 1πι 56]06ος (γρ. 
ὔδΙ κακῶς ἦν), Ἰπάθπι 6ς αἰο]ι αἩ- 
πιἩμς απᾶ κβε]οῦ ἆ4ετ πὔδίσεπ 
Ναμναπρ επ{ρεμτῦ. Ὠίο6 Απγοπάπηα 
468 Ψειρ]οῖοπβ ογβἰτεοκε βἶοι ἄλτ]- 
σοη8 Ρἱ8 586, Ἰπάθπι βθῖποτ Όη- 
εἰρεππήσισκεῖῦ ΑραπιεΠΙΠΟΠ ΡθΡθή- 
ἄθου (381) ἀἱο Βεταπιραπςσ ἀπτοᾗ 
εὔεπ ἀ41θβεη οπσορεησοβίθη{ ντ. 

8565. Ζνεῖζοβ ΗεπαϊβῦιοὮ - τ 540. 
ὠύπνους Ῥτᾶᾶϊκα δν 2α νύμτας, Δος, 
4ε8 Ιημα]{8. --- ἴπυον Ὀτασ]λίθ Ἠτη, 

306. ἤματα δέ: αἴωτν ἀετ απα- 
Ῥποτίβοπεπ Εοταὕμταπρ 4ε ϐἄε- 
ἆαηκεηπβ (πολλὰ δὲ 

σα ΕΒ 

πηῖζ διέπρησσον πολεμίζων Ώτα 16 
β.Ἡ7 1η Ῥ]α{ΐσεντ ΚαπιρίατροΙῦ 
Ἠϊπ. Ζαπι Ῥατίιοίρ Ῥεί διαπρήσσω 
νρι. ἔ 197. ϱ 611. 

82Τ. μαρνάµενος παρ ΖπΏρεβῦς, 
πᾶμειο Απθζημιιημ Ζα πολεμµίζων: 
σα Ἡ 198. -- σφετεράων, Ῥεζᾶρ]]ο] 
ααέ ἀνδράσι. 8 παπάεΙ6 εἶοιἈ απαι 
4ο 7αμ]τεῖοπει ῥἈἰτοι{ᾶρο, ἀἴθ 

αἱματόεντα ι 
ἥματα) ολαβῖκοπο Ὑοταπείε]]απρ 
468 επθρεμεηρεβεῦχίεη Ρερην. οι 
αἱματόεντα Ρτάάἰκαδῖν τα ἥματα, 

μην 
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δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ ἀνθρώπων, 
πεξὺς δ᾽ ἔνδεκά φηµι κατὰ Τροίην ἐρέβωλον' 
τάων ἐκ παδέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 950 

ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων ᾿ἀγαμέμνονι δόσκον 
᾽Ατρεΐδῃ: ὁ δ᾽ ὕπισθε µένων παρὰ νηυσὶ θοῇσιν 
δεξάµενος διὰ παῦρα δαδάσκετο, πολλὰ ὃ ἔχεσκεν: 
ἄλλα ὃδ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν: 

τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ᾽ ἀπὺ µούνου ᾽4χαιῶν 95οῦ 

εἶλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον θυμαρέα' τῇ παριαύων 
τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέµεναι Τρώεσσιν 

Αολῖ]]θς ἵπ ἆῑε Τιαπάδοβαβς Ττο]αβ 
ππίετηοητα, να]. Υ 106. 4 165 Ε., 
ππᾷ εί πε]οπεη απίετ απάετη 
ΟἨνγεθῖς, Βτιβεία, Ὠϊοπιθᾶθφ Ι 666, 
1ρμίς Ι 66Τ, ἨΠεκαπιεᾶε 4 6256 ἵη 
αἷε 6ε[απσεπασπα{ῦ σε[ϊμτῦ πυτάεη. 
Έταιποη αἱ Ἡααρίοεείαπαίειι ἆἀετ 
Ῥεπίε: Π 850 Ἡ. Σ 365. Λ 408. 

928. Ααγπάείου εχκρ]οαβίνατη. --- 
δή, Ί8, Υοη εἶπει Ῥεκαππίευ Τηαΐ- 
β8ο1θ. 

859, πεξὸς ὃδ᾽ ἔνδεκα οπιαββίδοιςα 
Ῥζε]]απσ πα δώδεκα σὺν νηυσίν. --- 
φηµί 5ο. ἀλαπάξαι, οἈπο Ὀθροπάθτθη 
Ναολμάτασ]ς, αἶπ αὈσεκῆτσίετ Απδ- 
ἀταο]ς εἰαζῦ ἆετ ἨΠοάετλο]αηρ πόλεις 
ἁλάπαξ᾽ ἀνθρώπων, ντ: 1πσ]ο]- 
οι Θη. 

980. κειμήλια Ρἱ5 ἐσθλά --- ὸ 981. 
ο 159. 

881. ἐξελόμην: τα 180. --- φέρων, 
ἀἱες απβ(ἠητοπᾶς Ῥατθοϊρίαπι 1δύ 
Ἠϊετ γοη Ὀθβοπάετετ ίτκαπς, Ἱπ- 
ἀετι Ἰειάεπες]α (ο Ἑττεσίο 1π 
4ετ Ἠπσᾶη]απσ ἆθεβδεῃπ, πα βἷθ 
βΟἨἈπιθιζΗοἩ Ῥετᾶλτή, σετη αβ{ὔ]- 
ο] αἶπά, 8ο δεξώµενος 958. 

882. ᾽Ατρεΐδῃ ἵπ παςμάἀτᾶοκ]ο]ιεν 
Ῥύε]]πης, πψῖε 989. 841. 969: ϱ5 Ι8ί, 
81 οἳὉ βἰοἈ ἀετ ἄτο]] σεσεηπ ἆεῃ 
πετηα[εζεη Εεϊἰπά ἆπτοι ἆἱεδ πας]ι- 
ἀτῆςσκ]οπε Νδππαπσ 5εἶπθς Ναπιθης 
Ἰωα[ς πιαε](ο, νσδ]. ἀασεσεν σα 129. 
Ζαπι εάαπκεη 4 226 Π. 

988. διά Ζα δασάσκετο. Ζαπι 66- 
ἀβπ]κοεπ ά 166 Π, 

984. ἄλλα δέ ἈΠἀΘΕΤΕΒ 4Ώ6}: 
πρ ἀ1εβοπι 66εσοηεαίζ Ζα πολλὰ δ᾽ 
ἔχεσκεν ἈΚε]λτι ἀετ («θεάπηκο τα 
παῦρα διαδασάσκετο συτᾶςσκ, απι 
4επ ἄεσεηρβαίζ 985 {, νοτσαὈετείίθη : 

να]. β 216 Ε., τα ΛΜ 286. -- γέρα 
ῥτᾶάικαάγο Αρροβίδίοη Ζὰ ἄλλα, ας 
ἘπτεηραΏῦθηῃ. -- ἀριστήεσσι ἄεπ 
Ἐάῑθη, ἀἱο απύετ ἆεπ Κὔπίσεη 
Ηεετεεαυ{εϊἸαηπσεη Ῥε[εμ]σίεη: νσ]. 
Ῥ 188. 

986. εἶλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον 8υ- 
µαρέα, εἴπθ ἸἹερπαίία, Ιειάεπδομα{{- 
Ἠο]ια ἀεζάαπκεπεηἰπιοΚκ]απσ, Ιπάετι 
ἀεπι Ελ] έαπι 4ετ Ἰ/εσηα]παθ βο{ονῦ 
1η ἔχει 48 ἄετ ἀαπεγπάθςη Τοχ- 
επζΠα]ίαπρ απσθδομ]οξδεπ πηῖτά (νσ]. 
Ζα 260), ζασ]εῖςὮ παῦ ἀθγ γΙτ]ςαπιθῃ. 
6επα"θτεη ΒεΒβΗπΙπαησ 468 ΥοτἩεγ 
α]σετηθεῖῃ σα ἀεπκεπάεη ΟΡ]ε]ίβ 
(γέρας), πε]οπο ἆθπ Ἡοβεπ Μετί 
ἀεεβείρεπ Ἠεττοτπεῦί, --- Βυμαρέα, 
ψ]θ ψ 259, 419 παοχζεχίτειεπἁᾶο, 
{εαςτα, πε]οπθρ Βοϊποτυ ἆθαζ]οῃ 
7616ῦ, ἀαίβ ἀἱθ Βτϊβεία 1Ἠπι πΙΘΗΓ 
πας 818 εἶπθ ϱεπΟΏπ]ίσο]ε παλλακίς: 
2α ά 948. ---τῃ παριαύων τερπέσθω: 
πηῦ Βνπψγᾶπηυπσ ἀθετ οπιρβπἀ]ΙοἩβίεπ 
Κτάπκαης, ἀἱθ6 1Ἠπι ΑσΕΠΙΘΠΙΠΟΗ 
Ζυσε{έᾶσί, εὐεῖσετῦ βἶοὮ ἀῑε Τιειάςπ- 
βοπεΕίΠοΏ]κειῦ εἶπεν Απθίήμταησθη: 
2υπᾶολεί Πεν ἵπ ἀεπι Ὀέίετη Ηοπη, 
νγοπηῦ 6χ ἀἱο απσεροίεπαο Ζατῖς]- 
6.09 ἆει Βτίβεία Ζατσ]γγαιβῦ, 50- 
ἀθηηπ ἵη ἆεπ νίετ 1η ΤΒΟΠΕΥ Έο]σε 
β1ο απ{πεμππεπάθεη Έχασε δ9τ--- 841, 
ψιε]οπεθ ἀ4επ (οάαηκεπ απβ[ήητεη, 
ἀα[β Αραπιεπιποῦπ ἀπτοἩ ἀἱε Ίες- 
ΏΘΗπΙΘ ἆθτ Βτϊθεῖε ἆαβ εἴηζῖσο Μοῄῖν, 
νΓεΙοΏθβ 1η σαπι Καπιρίο πιῖξ ἆθπ 
Έτοειηα Ὀθβίίπιπιθη Ἰκοηπίθ, αηππῖτ]κ- 
ΒΑΠΙ σεπιαοΏῦ Ἠαβο. 

39Τ. τερπέσθω Ἰπιροταῦ. Ῥτὰς.: 
πρ 8ΙΟΗ 'εϊθε) γετρηΐσεη. 
--τέ δὲ δεῖ πτὲ. ΜΙὲ ἀϊεβει Έχασε 
]εασπεῦ ϱχ βᾷν ἀἱο Ατρίνετ Ίεάει 

π Ἕ 
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᾿Αργείους; τί δὲ Λλαὺν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 
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᾽Ητρεΐδης; ἡ οὐχ Ἑλένης ἔνεκ) ἠυκόμοιο; 
ἡ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους µερόπων ἀνθρώπων 940 

᾿Ατρεΐδαι; ἐπεὶ ὃς τις ἀνὴρ ἀγαθὺς καὶ ἐχέφρων. 

τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 
ἐκ θυμοῦ φίλεον, δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 

νῦν δ᾽, ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἴλετο καί μ ἀπάτησεν, 

µή µευ πειράτω ἐὺ εἰδότος' οὐδέ µε πείσει. 9846 

ἀλλ’. Ὀδυσεῦ. σὺν σού τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσιν 
φραζέσθω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ. 

ἡ μὲν δὴ µάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο. 
ἤλασε τάφρον ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε καὶ 

εὐρεῖαν μεγάλην. ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν' 860 
ἀλλ᾽ οὐδ) ὡς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

ἴσχειν. ὄφρα ὃδ᾽ ἐγὼ μετ ᾽άχαιοῖσιν πολέμιζον, 
οὐκ ἐθέλεσκε µάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ, 

Απ]α[5 Ζσαπι Καπιρέ της ἆεπ ΤτοῬτη, 
φ]ο Ἀππ]ον 165 β, 

358. Αργείους αππιίο]Όαχ πβο]ι 
Τρώεσσιν, Ῥείοπί απι Ῥοβ]α[ς ἀεβ 
Βαΐ768 ἴπι Ὑεγβαπίαησοθ, ἆθπι οπῦ- 
βργθομεπά ἵπ ἀ4ετ Πο]σθηάεπ Έτασα 
ἀας Ῥείοπίθ Ατρεΐδης.. -- ἀνήγαγεν, 
νε ΙΓ 48. 

859. ᾖ οὐχ, Ιτοπίβοπθ Έταρο: 
οἵνα π]ολί: ναι. Ε 949. 6 140. 

940, Ώϊθ68ο ηθιθ Ιγοπῖβοπο Έτασα 
πας ῃ (εἴνα) Ἰαιμεί ἀεπ θά απκοιι 
οἶπ, ἆα[α ἀῑο Αἰτίάσπ 4ῑς Μον ἀετ 
θαἰέοπ]οῦο͵, πγθ]ομθθ αἷο Γῆτ αἶο] 
σε]επά πηβομίθη, ΑποἩ Ὀθ6ί απάΙΘΥΗ 
αοΏίοπ παπ[βίοη, πας 86 {παίςΒο]ι- 
Ίο] ἆατοὮ ἀῑε ασπαμπιε ἀ4ετ Βγὶδεῖβ 
πΙομί σείπαπ Ἠαθεπ. Βεαομίο ἀῑα 
γετα]]σεπιθίποταπρ ἀθβ(αοἀαπ]κθηβ Ιη 
ἀθπ Ε]ατα]θη ᾽ἀτρεΐδαι ππᾶ ἀλόχους. 

841. ἐπεί Ὀεστϊπάεί ἆεπ Ιπ ἆθτ 
τοτμετρεμεπάεη Εταρο οπί]λα]ίεηπθη 
περαίῖνεα εάαηκεα: νβ]. Μ 3240. 
--- ὃς τι εν ηπχ ΙΠΥΊΊΘΥ, ]εάςΥ 
461. --- ἐχέφρων Ιπ 4οτ Ἡ. παχ Ἠίος. 

849. τὴν αὐτοῦ 1π τεβαχίνεπι 
Φίππθ. Κτ. ΡΙ. 47, 9, 4, 8. 61, 4, 1. 
-- φιλέει καὶ κήδεται: νσ]. 4 196. 

849. δουρικτητήν Ἠητχ Ἠ]16χ. 
944. νῦν δέ, εἴθ]]ί ἆθιῃ 840---.948 

απβσε{ἠητίεη (εάαπκεπ (σα 940) 
ἀἷε τκΠο]η]θῖς σεσεπῇΏοετ. --- ἐκ 

χειρῶν Ζαν Απάθαζιης ἆει ψεπῖρ- 
φύοπς αηροεἀτολμίοα ἄεφα]ζ, νρ]. 4 
196. 354. -- καί μ᾿ ἀπάτησεν απᾶὰ - 
8ο, 4πτοβ ἆᾳ9 εἴλετο, πη]ο] Ῥ6- 
ἔτορ, νρ]. 967 Ε. ὃς περ ἔδωκεν, 
αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο. 

846. ἐὺ εἰδότος ἆα 1ο]ι -θ9) πο] 
ποια, ᾱ. 1. ἆα 1ο ἆατο] Ἐτ[ατααρ 
κας βονψοτάθῃ Ῥίπ: Ζα 6 406. --- 
οὐδέ µε πείσει, Ψἱθ 7 860. Σ 196: 
6 νηγὰ παΙοἩ 490] π]ολῦ ἠρογγθάρθη, 

846. σὺν σοί τε κτὲ. νοταηρθβίθ]!ῦ. 
πιη Εερεπραί”, ζα ἀθπι νοτπετχσεῄεῃ- 
49π μευ απ μέ, γρ]. νόσφιν ἐμεῖο 948. 

948. ᾖ μὶν δή ]8 Γὔχπας 
Β6ΛΟΠ, Ιτοπίβοπο Βοστϊπάππρ ἆαιτ 
Υουλοερο]οπᾶ ση Αποτάεταης. ---- 
πονήσατο πι λίθο β19Ἡ αὖ. --- νόςἃ 
σφιν ἐμεῖο ἔθτα ΥοἩα πτ, 9ἨπΠ6Θ 
ΠΩΙΟἩ, νο ὦᾧ 15ὔ. . 

849. καὶ δή απὰ ΑβοΠοἨ, ΠΒΟΝ 
νοτμθισεραΠσθπεπα δή, πε Ἔ 196. 
κ 50. µ 580. { 249. ἨΏυτοᾗ ἆββ 
Ῥο]γαγπάείοηι ταῖς καί πετάει ἀἱθ 
6ἱηζθ]ηθπ ἄμθεάοτ βίατικ Ἠθγνοχρθ- 
Ἠοῦθη, απ ἄεῃ 961 {ο]σεπάεπ ἄορθῃ- 
βαΐσ πι 8ο πασλάτᾶσκ]ομετ Ἠεινοί- 
ἱτεῦεη σα Ίάβφεη: Ζα Ε 190. ὃ 1Τ1. 
- ἐπ᾽ αὐτῷ: πα Ἡ 458. 

360 -- Η 441. 
908. ἐθέλεσκε, παρῖθ. -- ἀπό 

ΕθΤη νοἨ, τείχες ἀετ Βἰαάτ- 
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ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἴκανεν' 

ἔνθα ποτ οἷον ἔμιμνε, µόγις δέ µευ ἔκφυγεν ὁρμήν. 3556 
νῦν δ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίω. 
αὔριον ἱρὰ «4ιὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσιν. 
νηήσας ἐὺ νῆας., ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω. 

ὄψεαι, ἣν ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ µεμήλῃ. 
ἦρι μµάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα πΛλεούσας 960 

νῆας ἐμάς. ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας' 
-εὐ δέ κεν εὐπλοῖην δώῃ κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 

ἡματί κε τριτάτω Φδθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

ἔστι δέ µοι µάλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων 

ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν 

ΠΙΆΤθτ. -- Βεαοπίο ἀῑε οπΙαβίΙβε]ε 
Ἰμοτίείε]]απσ πι Ὑοτάετβαίζε απᾶ 
ἹΝαεμβαίσα, ποάιτοα ἀἱθ Βαβ]εκίθ 
Ίππ (ερεπεαί” Ἠετντοτίείεη. ᾖΌατ 
Βαοπο 7α 7 99. 

864. Ὑσ. Ζ 928Τ. ὅσον ϱο. ἐστί, 
πιο ποεὶῦ ϱ5 160, Ζᾳτ Ρεπαπεη 
Ἐπκίεταησ ἆετ Επίίετηπης, -- σθ- 
ταᾶάς ηασ, πὶχ 60ΏθΘηή. -- ἐς Ρ18 
πα, ποη ἀετ πππ{βε]ρατοη Νᾶπο: 
Κτ. Ῥι. 68, 9, 1: ἀἱε {ο]σεπάεπ 
Οτίεαηραῦεη (Ε. 6989. 7 98τ) ἀπτοἨ 
τε -- καΐ 6πς τοτραπάθη, 1π ἆεπι 
ΦΊπηθ: Ὦἱ5 σατ Ἐιοιπο τοι ἆσθπι 
«κάιεοποηυ Τήος, ἡ 

956. ποτέ θ1ηππια]. -- οἷον Δά- 
Ἰακέῖν, Ῥεσορεηπ απ{ ἆαδ αἱς ΟΕ]εκύ 
πα ἀεηκεπάς μέ, ψὶε 4 156. Η 49, 
4επι Ῥίηπθ ηΔΕΗ --- ἵπι Εππσε]κατιρ{, 

85π. ΔοΒΙΙ] οισεηῦ βἰοἩἈ π]οΏί 
ομπο Βεμασεηπ Ἱπ ἆἀθτ ϱΡεηπΒπΘΏ 
Ἀπδπιβ]αηπς ἆετ Ψοτρετεϊίαησεη Ζαχ 
ΑΡί{αμτθ, 

868, νηήσας, ταῖς ἀθΥ 1Ἠπι Ζᾳᾳ6- 
Ί]]οπεηπ Βετπῖε: νρ]. 9656 Ε -- ἐύ 
σε]δτίσ, ταΙο]Ἡ]1ο]. --- ἐπήν πιῖξ 
Κοπ]απΚῦ, Αοτ.: Ζα Η 81. 

959 -- 4 369. Ὑρι. ω 511. Θ 
4τΙ. ὙἈΝαοΠ ἆἄεπ τοτποτρεπεπάεη 
Ῥατβοϊρίεη, πε]οπα ΑβἶοἨ ααξ ἀἷθ 
οτεῖοθ Ῥθγβοπ Ὀεσίεπεῃ, παν ο6ἶπ 
ἈΝαεμβαίσ εὈεπία]]ς ἵπ ἆἀετ ϱτείθη 
Ῥεχεοιη Ῥεαραιομθιρί; εἰατῦ ἆθρεεῃ 
τιν, παςπάσπι ἀἱο Ρατβιοῖρῖα ἆανο] 
4εη Νερεπεαῦσ παῦ ἐπήν 1ητ ΠΗαπρί- 
πετραπα ετΠα]ίεη Ἠαθεη, πας ]61ς]ι- 
ὕετα Απακο]αία ἴπι Ἡαιρίβαίσ ἀῑε 
7ηγεἹτθ Ῥεχεοπ εἶῃπ: Ζα 6ϐ 269. ὄψεαι 

966 

πηῦ Ναολμάταοξκ νοταηρεείε]]6, πι 
ἀϊο απ πειε]ηα[ο Αιαζμταηρ εεἷ- 
π6ε8β Ἐπίαςμ]αβεθς ΊἨθινοιζαπεβοη, 
νιἁμτεπὰ ἆἀῑο Ηδυίαπσ ἆετ Αγπο- 
ΏΥΊΠεη ἸΓεπάππσεη πι Νοερεπβαίζα 
4ετ Απαβάτποκ 6ἶπες ρεπίββεπ Βροῖ- 
ἴες αἶπά, 

860. ἐρι ἵπ ἆθτ Ἡ. παχ Ἠϊθτ. --- 
Ἑλλήσποντον: Τα Η 86. 

961. νῆας Ἠπ8εἩ 968 πΙεάετπο]έ 
πηῦ ἆθπι πασπάτοκ]επεηπ Ζαβαῖα 
ἐμάς; αποἩἈ ἀαβ {ο]σεπάς βο]] πείσει, 
ἀα[5 εεῖηπ ΕπύβοΠ]α[5 εἶοπετ 4πββθ- 
{τί γγετάεη ντ. 

869. εὐπλοῖη πας Ἠ16χ. 
968. Υ6Ι. ε 84. 
864. ἔστι δέ µοι: 1ο] Ῥδβίῦζθ 

“Βοποπ”, 1πι εσεηβαῖ” 7α ἆεπι 966 
Ηιηζακοπιπιεπάθη. --- ἐνθάδε ἔρρων: 
Τα ϐ 3299. --- Ιπάετι Αοπίι]]επε Ἠϊθτ 
ἀθββεη, παβ ετ ἀαλεῖπι Ῥθδβῖίζζ απἀ 
88 6χ αἱ Βεπίο Πεϊπιρτϊησί, σε- 
ἀεηκὸ, Ἰαῦ ες ἵππ ΘΙπη ἀἆαπιδ ἀῑθ 
ΑΡ]εηπαηπς ἆἀθγτ Υοη ΑσΕΠΙΘΠΙΠΟΠ 
βεροίεπεη ἄ88οπεπ]κθ Ζᾳ τπο(ΙνΙθτεη;: 
Άρεχ ἀἴο Ἐτγφᾶμπαηπρ ἆἀθβ Βεπίε- 
οπθεΙ]ς Γάμτυ 1η 8967 π]εάετ ααέ 
ἀἱε ὙΠεσπαἈπιο ἆεβ γέρας απᾷ ἄα 
ὕρετπιαππ{Ιμη γοη πθπεπι ἆῑε Τ,6Ιάεπ- 
βοΏα[ί, ἀῑξ γοτπετ οἴπθπῃ ταἩΊσθτεῃ 
Τοη ϱεπίσοπεη γατ, ππᾶ τα ἆῑθ 
Ζοτηῖᾳθεη Απθζιἒσμε 9θ69--ττ Ἰεχ- 
νοτ, 8ο ἀαΐς οτςες 88 ἀῑε Ζατᾶς]κ- 
πγεῖδαηπς ἀετ ἄεεεπεπΚκο οτ{ο]σῖ, 

965. ἄλλον, ρταπιπιαΙεοἩ ααξ ἆαβ 
πηἈομβίείεπεπᾶφ ΟΡ]εΚκῦ χρυσόν Ὀεο- 
πορεῦ, ϱεηπέ 7ασ]6ιεΏ ααἲ αἱ]ο {ο]- 



ἠδὲ γυναῖκας ἐυζώνους πολιόν τε σίδηρον 
ἄξομαι., ἅσσ᾽ ἔλαχόν γε" γέρας δέ µοι., ὅς περ ἔδωκεν, 
αὖτις ἐφυβρίζων ἔλετο κρείων ᾽4γαμέμνων 

᾿Ατρεΐδης. τῶ πάντ᾽ ἀγορευέμεν. ὡς ἐπιτέλλω, 
ἀμφαδόν. ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται ᾿ἄχαιοί, 

εἴ τινά που «{αναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν. 

αἲὶν ἀναιδείην ἐπιειμένος. 
τετλαίη κύνεός περ ἑὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι " 
οὐδέ τί οἳ βουλὰς συμφράσσοµαι. οὐδὲ μὲν ἔργον" 
ἐκ γὰρ δή μ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν' οὐδ' ἂν ἔτ αὖτις δΤδ 
ἐξαπάφοιτ) ἐπέεσσιν' ἅλις δέ οὗ. 
ἐρρέτω' ἐκ γάρ εὑ φρένας εἴλετο µητίετα Ζεύς. 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. 

9το 

οὐδ᾽ ἂν ἐμού γε 

ἀλλὰ ἔκηλος 

4 

| 
ι 

ι 

ᾗ 

ἡ 
Ἶ 
ᾗ 

ἐχθρὰ δέ µοι τοῦ δῶρα, τίω δέ µιν ἐν καρὺς αἴσῃ. 

ρεπάρη: αα[5θτάστῃη. --- ἐρυθρόν, 
πχ Ἠ1οχ Ῥεϊπγοτί νοι χαλκός, Καρῖες, 

366 - Ὁ 261. πολιόν στατ, 
οἵπ[α ο] Εελθχίείεν Είκεη. 

867. ἄσσα, ἃἱἱος Ὑογπετρεοπαππί{θ 
σαβαΙωπιθη{αδεθπά: 81168 Υ38. --- 
ἔλαχόν γε Ὀαι ἀ4εχ γατίεῖ]απς ἀθΥ 
Βεπίε, ἆπτοὰ γέ Ὀείοπί πι ἄερεῃ- 
καΐζ Ζιπι {ο]σοπάθη γέρας. --- ὃς 
περ πε]οπετ ρεταάε, ἀθτεε]θο, 
πθ]οπθτ. Ἀαολ 4 162. 276. 999. 
995 να ἀῑο Ώτιβοῖς πι ἀἆπτοὮ ἆῑο 
(6θεαπι{μοαῖς ἆετ Αολμᾶςγ αἱ γέρας 
6εσεῦεπ: 65 οτ[ο]σίο ἀῑο Ἐντίοιππσ 
ἀθτ γέρα ἀπτοὶ ἆεπ ΟΛετ[ο]άμεντη 
πο] απίθτ Ζαβίπιπππης ἆθτ Ἠθοτθβ- 
ΥΘΤΕΔΠΙΤΗΙπηΗΡ. 

868. ἐφυβρίζω παχ Ἠ1εχ. 
909, γρ. Β 10. Ατρεΐδης: σα 889. 
810. ἀμφαδόν πας Νασολμάνασ]ς πι 

γεχεαπίαησ. --- ἐπισκύζωνται, Νίθ 
ποςἩἃ η 906, ἀατοῦ (ἄρεγ αἴθ αἳ- 
ψγεἰβεηπάθ Απώποτῦ ΑοΠΙΙ]) οτ- 
6ΕΙΠΙΠΙΘΗ, Ἰπάθπι οε ῆΕτ ἆἀα8 
6αη7ο Ὀπρ]ῆςκ Ας. τεταπενγοτί]ο] 
πΊΘΟἨΘΗ. 

8Τ1. ἐξαπατήσειν στὔπά ]1οὮ Ὦ6- 
ἰτᾷσασπτ, Ζα 944, ἀατοὮ ἰβαβοπεπᾶς 
ΖπβιοπετιησεἩπ, ἀἱδ ϱσ ποπ Ἠᾶ]{, 
σα Ἱτρεπᾶ οἶπαι Πθϊβίαπσ Ῥοδπεροῃπ, 
νρ]. 974 {. 

919. ἀναιδείην ἐπιειμένος, ν]θ 
4 149, Καισα] Ζα ἔτι ἔλπεται. --- 
οὐδ᾽ ἂν ἐμοί γε, .Ό 6υ πιῖτ ποεπῖσ- 
βἴεης πΙοἩί, Εεσεπεαίς τα δτ1. 

ο ά τετλαίη της ἄν νη]τὰ ϱ5 ἄῦει 

β10] ΡεπΊἨποΗ, ἀἱθ Ἐτθολ]λοα]ῦ 
ἨαΏθη. --- πύνεός περ ἐών, νθ- 
ἀθτ]ο]ς ἆοπ θοἆαπκεῃ τον αἰὲν 
ἀναιδείην ἐπιειμένος. --- εἰς ὤπα 
ἰδέσθαι, νε Ο 141. 1 400. ψ 10Π. 

9τ4. βουλὰς συμφράσσομαι, ὙΨῖθ 
4 40. -- οὐδὲ μέν, αποἩ πα Ἡτ- 
11ος π]σο]ί, απ νο]]θπάβ π]ομί 
ᾱ. 1. ποθομψοίρο ἀεπη:σζα 4 164, 
ὃ σσ. χ 410. --- ἔργον πειρπιαΒίβο 
τη] συμφράσσομαι γετραπάθῃ. 

9Τ6. ἐκ σπα ἀπάτησε. --- δή ΒΟΊΟΠ. 
αἱ ππησ], ἀθπι οπιβρτἰοΏύ οὐδ' ἔτ 
αὖτις αὖος πἰο]ξ ΠιθΊτ π1θάςτ, Ἱ 
η]οἣῦ πος] Θ6ΙΠΠΙ8]. ἆ, 

8τ6. ἐξαπάφοιτ᾽ " Ορίαᾶν. πρ 
ἄν: τα 4 501. -- ἅλις δέ οἳ, 86, 
ἐστί, ϱ5 156 σοπας Γῆτ ος 
6 Ἰα556 αἶεα ἀἆθταη ρεπᾶσεη. --- 
ἆλλά εελ]1ε[ε6 Ώη 4θΗ περα Ίνεη ἄε- Ἡ 
4απ]κεη οὐδ᾽ ἄν κτὲ. 916 απ. --- 
ἔκηλος, εἶο]ι σα{γίεάεπ ρεῦεπά, οἩπθ - 
ηθιθ Ύθτβισ]θ πι παῖγ Ζα ΠΙΒΟΠΘΗ, 
σεταλ{ρ. ὶ 

δτΊ. ἐρρέτω, πο Ύ 949. ε 199, 
ες Ίπ8ς π β6ἶπ ον 
ΤΘΏΏΘΗ: 7 6 2899. --- ἔκ σι εἴλετο: 
Ζα 2 9894. 

9τ8. µίν Ῥεβεβί δἱεὮ απ δώρα: Ἡ 
τρ]. κ 919. ϱ 268. --- κάρ, πχ Ἠ]θυ, 
τοη κείρω 5ΕἨΘΤΕΠ,Ξ-- ΒοππΙῦσα] 
24 Ῥεπεϊοππαπσ γοη απ ἀπχο]- 
αα8 Ἰ/οτ]οδεπα να]. πε ϱί οἆαι 
[ουσἱ φιίάεπι [ασίο. --- αἶσα εἰρεπί- 
Ἠομ ἆειτ σ]εῖοπε ΑπζαΙ], ἆαππ 
4α5 σευϊμτεπάε, τεολ{θ ᾿Μα[α: - 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ; Ι. 1089 

οὐδ) εἴ µοι δεκάκις τε καὶ εἰκοδάκις τόσα δοίη. 
ὕσσα τέ οἳ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο, 

ὕσ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν ο πορπκας οὐδ᾽ ὅδα Θήβας 
-- 

οὐδ 

9860 

Αὐγυπτίας, ὅδι πλεῖστα δόµοις ἐν κτήματα κεῖται, 

[ας 9) ἑκατόμπυλοί εἰσι., διηκόσιοι δ) ἀν᾿ ἑκάστας 

ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν"] 
οὐδ) εἴ µοι τόσα δοίη. ὅδα ψάµαθός τε κόνις τε. 9856 

οὐδέ κεν ὡς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει ᾽ἄγαμέμνων, 
πρίν γ᾽ ἀπὺ πᾶσαν ἐμοὶ δόµεναι θυμαλγέα Λλώβην. 

ἆα]ετ ἆἱδ σα"ζο ἸΓεπάπηπσ: 1ο] 
βοΏίζο 51ο ἵπ ἩΜα[βεηπ εἶποθἙ 
Βο]π1{σ6ἱ5, Εἄχ σαχ πΙοΒ{8. 

319. Ὑρ]. Χ 849. οὐδ) εἰ αποἩ 
(561094) π]ο ΕΠΗ, απΐσθ- 
ποπητηθη ΟἨΠθ εἰ 381 πᾶ ταῖς εὖ 
98ὔ6, σοσα ἀετ Ναε]εβαίῖσ 386 πα]ζ 
οὐδέ - ὡς πο είς φιϊᾷεπι Εο]σί, 
αἴεπί Ἠϊετ, πο χ 61 ταῖς Ῥοςοπάᾶετοτ 
Κνα[, οἨπε νοταησεπεπάεη πεσα- 
ἤπγεην Ἡααρίβαϊσ; ἠεάοσα 16 Ἠ]θτ 
ἄει Απεοη]αίς πηῦ οὐδ᾽ εἶ εἶπῖσετ- 
πηθίδεη νοτρεταϊ{εξ ἀατοῃ ἄεῃ πεσα- 
νε Βίππ ἆἀεξ γοτπετσεπεπάεη (1ε- 
ἄαπ]επς 978, νο Υ 116. -- δεκάκις 
τε καὶ εἰποσάπις, πιε Χ 549, νοῦθίὶ 
ἀας αποϊῖο εά νοτ ἆεπι εΓδίθη 
Ἡαινοτσθεμορεη π]τά, πᾶλητεοπά τέ 
-- τέ Ῥεϊᾶο σ]εἴοιδύε]]6, σα β 874, 
πν: ΖεἨη-, 18, ππαηΖΙσηα]. 

980 -- { 69. τέ επῖβρτιοπί ἆθπι 
{οἱσεπάθη καί; ἀαάξ Ἰπεϊίο αεᾷ 1Π 
ἄθτι ΒΙπη: γγα8 6 Ζα βεἴπετῃ ]θΐσίσεῃ 
Ῥοθρείσ οεὔπα ποοἩἈ ΠηΖαεΥπ6τΏεη 
κδπηίθ. 

881. οὐδ᾽ ὅσα Ἰατσ Εν οὐδ᾽ εἴ 
μοι δοίη ὅσα. -- Ὀρχομενόν: τι Β 
511, απ{ άθβεεη Ἠειοπίαπα αποΏ ἀαάξ 
Βελμαϊπιπαας ἆαθξ Μϊπγας απᾶ ἆθτ 
Ναπιρ 45 Υαΐετ ἀθςβ Μίπγας, ΟἨτγ- 
βο5 τυεῖς. -- ποτινίσσεται, η 
Ἠϊαυ, οἵποπα πι 6. ΟΤΟΠΟΠΙΘΠΟΒ ΤαΣ, 
ἃα ε5 ποσο] ἵπ ἆεη Ἠβπάεη ἀ4ετ 5εθ- 
Καπάίσεη Μϊπγετ πωτ, οἵηπ ΜΙΕ{ε]- 
Ῥαπκί ἀθς Ὑθγ]κεἩτς. -- Θήβας, ἀῑθ 
Ἡαπρίαεία ί του ΟΡετᾶσγρίεπ, ἀπτο] 
Ίηπτο ἀντδί56, Βααποεγκο ππᾷ Ἠθιε]ῃ- 
ἴαπι ῬοτάἨππαῦ. ΗΙεχ 156 Ὀεῖ ποτινίσ- 
σεται Ὀεβοπάθι απ ἆἀἴθ τείοΠεη 
Ττιραίο σα ἆσπκεηῃ, ἆἀῑε 1π ἆθεῃπ 
Ῥομαίᾳσ ἄετ Κὔπῖσο Πορβεη. 

προ ο 10 
α]δίσ σα Ίαβεη. 

888. ἑκατόμπυλοι: ἀῑε Ῥδφεϊπηπιίθ 
ΖαΠ] {Εν οἶπο ΕΡτοίεο Ζ4Η1Ι ἄθει- 
ἨῬααρό, πο ἴηπ Κρήτη ἑκατόμπολις 
Ώ 649. -- διηκόσιοι δέ κτξ., 1τεῖετ 
Ζαβαῖ7 απ[βετπα]Ὀ ἆθετ γοτπειρε]μεη- 
4επ ΠΒε]αανκοπείτα]κῶοἨ. --- ἄν) 
ἑκάστας, Ῥ]ατα], νε] πύλαι ἴτα 
Ῥ]αταὶ πὰχ Υγοη 6ἴπθπι ΤΜΟΓ. 

884. ἐξοιχνεῦσι, ηαχ Ἠΐες, α18- 
Ζα716πεπ Ῥί]εσεπ, ἆῑβ Βιπρ]οχ 
Υ 509. --Όα8 απζο βο]] ἀῑο Ἠεε- 
τθβπΙθοί ἆετ Βίαάς Ῥοσείομπεῃ. 
ΦΙπᾶ απίεν ἆεπ 90000 απίβετ ἆεπ 
Ἠ/ασεπ]κἈπαρίετη αποῃἩ ἀἱο ἸΤασεπ- 
Ίεηκει εἰπρεστιβεη σεζαοἩῖ, 8ο ε- 
σεΏεηπ Ἅαἶοι 10000 Ὑὔαρεπ ταῖς 
20000 Ῥήενάει. --- σύν Ὦὶβ ὄχεσφιν 
Ξ- Σ ο8ἵ. 

986. ψάµαθος, να]. Β 800, ἆατ 
Βαπᾶ απι Ἰθετθ, πόνις ἆει Βίαπῃρ 
απ{ξ ἄεπ Ρίτα/δεη, νσ]. 385. Βθαεμίε 
4ἱε Βείσεταπρ 1π ἆθεη γοτεοπΙεάσπετ 
ΑΠΠΑΠπΙΕη νου 9τ9-- 985. 

386. οὐδέ κεν ὡς ἔτι τηῖρ πας]- 
Γο]σεηάεπι πρίν, πρ χ 65: αποἩ 
8ο πΙολῦ πιεηχ, ἆαθ πιεί Επῖ- 
βοἩ]α{[ς {αοε{εζεμῦ. 

98τ. Ὑσ]. 4 98. πρίν ἀπτοἈ γέ 
πηβχΚ]1ετό, Ὠείοπί ας {ο]σεπάς αἱβ 
πποτ]ά/{8Ηςπο Ῥοεάϊπσιπς, ὕεπιροτα] 
σθ/[α[5έ αἱ ἆετ Ῥαπκό, Ὀἱβ σα ἆθτα 
4ες σεσεππᾶτίῖρε Ἐπέςομ]α[» Βθ- 
εἴαπά Ἰιαῦ. -- ἀπό 2α δόµεναι, 438 
Ὀολπα]άϊσε σοῦςθηῃ, ἆαππ Ἐτραία 
σεῦεπ, Ῥὔ([βδεηπ. Ὀπίεγ εντ Ἠίετ 
πε{οτἀετίεηπ νο]βίἈπάϊσεπ Ῥπί[αο ἄετ 
Ἐλτεηκτάπ]καηπσ νετβίεπξ ΑοἨ1]] ἆῑρ 
ἄα[βοτβίο Βεάτᾶπσπῖς ἆπατοἈ ἄῑα 
Εεϊπάο, ἀῑο Εᾶτ 1ππ οι αἰπίτισε 
η8ΟἩ ἆετ Εταὔτπαηπσ ἆει Μαποτ, 

Αὐγυπτίας ἀτοεῖ- 
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κούρην ὃδ᾽ οὐ γαμέω ᾽άγαμέμνονος ᾽άτρεϊΐδαὸ, 
οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿ἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίζου. 
ἔργα δ᾽ ᾽άθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰδοφαρίζοι, 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

οὐδέ µιν ὡς γαμέω' ὁ ὃδ᾽ ᾽άχαιῶν ἄλλον ἑλέδθω, 
ὕς τις οἱ τ᾽ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν. 

ἣν γὰρ δή µε σόωσι Θεοὶ καὶ οἴκαδ” ἴκωμαι. 
Πηλεύς Θήν µοι ἔπειτα γυναῖκά γε µάσσεται αὐτός. 

πολλαὶ ᾽4χαιίδες εἰσὶν ἀν Ἑλλάδα τε Φθίην τε, 896. 
κοῦραι ἀριστήων. οἵ τε πτολίεθρα ῥύονται" 

τάων ἥν κ᾿ ἐθέλωμι. φίλην ποιήσομ᾿ ἄκοιτιν. 
ἔνθα δέ µοι µάλα πολλὺν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ 
γήµαντι μνηστὴν ἄλοχον., ἐικυῖαν ἄκοιτιν, 

κτήμασι τέρπεσθαι. τὰ γέρων ἐκτήσατο Πηλεύς. 
) λ 7 . .. 2 . 2 2 ο ΔΝ οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ' ὅσα φασὶν 

αἱ ἀῑε ΒοεμΙβε εε]οεί Ῥεάτολί αἶπά: 
να]. 4 408 παν Π 6ο α. 257 Π. 
Σ Τ4 Π. 

888. Ῥ]ο Ῥοτιοάο 988-591, ρε- 
υααῖξ πο Χ 9489--965, 7 ὅτ--ὅ9: 
τα 6 480, ξ 140. π 211, ταῖς ἆορ- 
Ῥε]έετα Ναοπεα{, ἌννΊβοἈοήι πο] οθπι 
4ετ Νερεηβαίς πι οὐδ᾽ εἰ 6ἶπθ 
εοἩπεῦεπάε Βίε]]πησ οἴππιτοπαξ, Ιες 
ἵπ ἵηχοπα Βαα οἵπ Απβάταο]ς ἀος Ἰθξ- 
Ώρεπ ἸεϊάεπβεμαἠΙοπεπ Έπτεραηπς, 
νγε]εμο ἆῑε πασ]λάτᾶςσκ]]ο]μο Ἰιεάει- 
Ἠο]πησ ἆ4εβ Ηαιρίρεάσπκεηι γεῖ- 
απ]θ/εῦ. 

989. Ζαπι ἀεά8ηκεη ε 212 β, 
990. θηναίῃ ἆετ Ὑοχβεπετίη 

Ἀπα Πεητοτίη ]εάετ (8. 498), Ζαπια] 
νοΙ]ῖοπες Καπε({ετασχκεῖζ. 

9892. ἐπέοικε απβίθἈῦ, Ἠπ8ς] 
β6ἴπθη Ῥοταῦπ]Ιο πε Ἐβεηβομα/{ζε}, 
τρ]. β 20πΠ. -- βασιλεύτερος Κὔπίσ- 
11οπες, εἶπ πιᾶομίσετετ Κδπῖς, αἱβ 
16Ἠ, οἩ πνετᾶρ ἴηπα 40ΟἩ πὶο]ιέ σαΐ 
ρεηαρ βείη -- αἵηπ Ὠϊίετει Βροίς 
απξ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΑΒ Βίο]”, νρ] 4 186. 
αθῃ. Τ 160. 

898. σόωσι Κοπ]απΚΗν, 8πβ σῶσι 
(Ξ- σαόωσι). 

994. θήν ἆοσ] ποΒ1, ταῖξ Β6]ῦε{- 
σε[{ζ]]. --- γυναῦκά γε ἵπ νετἉο]ῖ- 
Ἠο]ιεπα Τοπθ σεερτοςἩεη, {πι ἄερεῃ- 
βαῦ Ζα ἆἀετι Ὑψετί, πε]ομεπ Αρα- 
ΙΠΘΊΙΠΟὮΠ αιξ ᾳ4β Αποιημοέοη ΒΘΙΠΕΥ 
Τοεμίετ Ἱερί. --- µάσσετει (µαίομαι 

400 

818 άσ.ομαι) υλτἆ ΒΠΡΑΠΟἨΘΗ. 
-- αὐτός "Αοποπ) 56] 4, ομπο ἀαί[8 
65 ἆεθ Αποτριεζεης ἆθβ ἁρθμοωμον 
Ῥοάὔχ[ο. Ζαγ Βαςπθ νρ]. ὃ 10. 

996. πολλαί πας Ναολάχιο]ς τοι- π 
απροκ{θ]]ὸ πηζ Βεσαρ εξ τρεῖς 296. 
-- ἄν Ἑλλάδα τε Φθίην τε: σα 
Β 688, ἀοομ 18 Ἠ]ετ απο Φθίη 
[ιαπάβολαΕίβπαηθ, ν1θ Λ 496. ε 

896. πτ. ῥύονται βοἈίχπιθἩ: ΤΠ 
642 4υκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ 
σθέἐνεῖ ὦ. Απο ἄναξ Ι8ὺ ιιταρτῦὔηρ- 
Μο 8 οἨ Ιστ θχ, ν 

89. ἐθέλωμι, Κοπ].: τα Η 81. 
998. ἔνθα ἁἆοτι, σα γήµαντι 

τέρπεσθαι. --- ἐπέσσυτο Φυμός: τα. 
7 861, βοεποηπ γον ἆατ Εαμτο πας] 
Ττο]α, Τηάθ8 νρ]. ζα 401. 
999. γήµαντι, αἰἰταμΙεγ6 νοπι Ῥα- 
Ὦῑν µοί: ζα 6 919. --- ἐικυῖαν: σα 
999, ποἩ] απβἐθ]οπά, ρηββοπᾶ, 
γοτπιὃσο 1Ἠτοτ εριατὸ απὰ Ῥοτβῦη- 
Ίσπεηπ Υοχ2ᾶρο. ὅ 

401. ἐμοί Ῥεϊοπί: παῖχ, ὙΕΠΗ 
πο. ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΑ απᾶ6τβ πατζεί]επ 
πιας. -- ψυχῆς ἀντάξιον ἆπβ Ἰμε- 
Ῥοπ Αππίοσεπάθς, βπρααμ{- 
νιοτό: αἵπ Ἐτβαία Εντ ἆαβ Ίμεῦεη, 5ο. 
ἐστί. --- οὐδέ 5ε]1Ὀδί πΊσοἉ{ε, πϊπαπαῦ 
οὐ εἰθϊρεγτηὰ απ{. 39ο  ρτίολέ 4ος 
Ἠε]ά, ἀεπι ἆειτ Ἠπ]λπι ἤρει 81168 
σοἩέ, απίεγ ἆθπι Ζπαηπρο Β8ἶπθβ 
Ἰαιάεπβο]ια{Ιεπθη ἄτο]]α. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ; 1. 105 

Ίλιον ἐκτῆσθαι, ἐὺ ναιόµενον πτολίεθρον, 

τὸ πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Αχαιῶν, 
αρα 

οὐδ ὕσα Λάινος οὐδὺς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει, 

Φοίβου ᾽άπόλλωνος, ΙΠυθοῦ ἔνι πετρηέσσῃ. 406 

Ληιστοὶ μὲν γάρ τε βόες καὶ ἴφια μῆλα, 
κτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ κάρηνα" 
ἀνδρὺς δὲ φυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε Λεϊστὴ 

οὔθ” ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἔρκος ὀδόντων. 
µήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεά, Θέτις ἀργυρόπεξα, 410 

διχθαδίας κῆρας φερέµεν ΔΒανάτοιο τέλοσδε. 

εὖ μέν κ᾿ αὖθι µένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, 
ὤλετο μέν µοι νόστος, ἀτὰρ κλεέος ἄφθιτον ἔσται" 

εὖ δέ κεν οἴκαδ' ἴκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

402. Ὑσ]. τα Β 19δ. ἐπτῆσθαι 
Τπβπϊδ. Ἱππρετ[εοίΙ, ἆα ἆῑδ Ῥεχ[εκό 
Ῥτᾶβεπερεάεπίαπσ Ἰαῖ: 7α Ἐ 689. 
« 648. 646. Ζατ ΡαςΠο τσ]. ὅ 288. 
«ὸ 648. 

408 Ξ Χ 166. 
αποἩ Β ποτ. 

404. Λάϊνος οὐδός, πψὶῖο 8 80: 
οὗ ἀαπῃῦ Ῥετεῖῦς εἶπ Τεπιρε] ἴπ 
Ῥγίπο αηρεἀει{αῦ στά, Ὀ]ειὈύ συγεῖ- 
Το]πα{6, ἃα, ἀῑαο "αὔείπεγπο Βο]νγε]]ε) 
πας οα{ ἀἱο Ὁπι/[αβεεπηρεπλαεχ ἀθ8 
Ἠεϊ]σοη Ῥεᾳίτκε σθ]Ἱεη Καπη: ]εάεῃ- 
{α]1ς νηχά νοταπεβσεεθῦζῦ, ἀα[β ἴπ 
ἀϊθβεπ Οτα]κε]εΙῦ; 8οποη ΕΠ νΙε]ο 
Βοπᾶίπο αἱ Γεϊπσθεοπεηκο (νρ]. 
µ 946 5. γ 214. Θ 208 8, τα Β 549) 
Ζαβαπιτηθηβίτῦπηΐθη, --- ἀφήτορος, 
πατ μες, εἰαῦῦ ἀεΒ ρονυΟμπ]ΙοΏθη 
ἐκηβόλος, ἆἀθε Ἐπίβεπάδις,. ἆθβ 
Βολμήὔίσθη. 

405. Πυθοῖ:σα Β619.---πετρηέσσῃ, 
πγεῖ] {η οἶποι Τα]θοἩ]αο]ιὲ απο] (ζε]-- 
ρατ ππῖει -4επ βεί]εη Εε]κεπ ἆθβ 
Ῥατηαίϐ σε]εσεῃ. 

406. Ληιστοὶ μὲν -- ἨΜτητοὶ δέ 
ΒΏΑΡἨΏΟΤΙΒΟἩΝ β]εΙαμροβίεΙ1Ε, 
4απηω ἆθτ ορθηβαίζ 408 ταῖῦ ο]α- 
βὐϊβομεν Ὑογαπαζε]]απρ Υοη ἀνδρὸς 
δὲ φυχή. Ῥιθ6εο Αά]εοβνα γετρα]1ει 
πο ἑλετός απᾶ Λεϊστός παν Ἠ16Υ. 

40Τ. µτητοί ΘΙΥΘΙΤΏΌΡΌΕΥ, πι 
(6εσεπβαῦ7 Ζα Ληιστοί,θαΕ ἱθά]{ομοτα 
Ἴψερο, ἵπι Ἠαπάε] οᾶει Ῥεί Ἰείί- 
ΚἈπιρίεη, σι. Ὦ 2569 { οἆετ 8ιοἩ 

5 ) . 
ἐπ᾽ εἰρήνης, π1θ 

αἱ (98εοπθπκο τοη (αβσοιπάθη, 
νβ. ὃ ὄ90. ν 18. -- κάρηνα, Όπι- 
βομτείραπρ, γε Ὁ 260. κ ὄ9ι. 

408. ψυχή ἆετ ἨαιοΒ, ἀθχ Τμ6- 
Ῥεπβοάθπι, -- παᾶλιν ἐλθεῦν Τη- 
Ηπϊζ. ἆετ τοτρεβύε]]ζεη πιὂσ]ςπει 
Ἐο]ςο, αὈπᾶπρϊς γοτα {ο]σεπάεπ 
Λεϊστή παπά ἑλετή: ἆαί[β εχ πατῆο]- 
Κεμτεῃ Κδππία. Ζατ Βζε]απρ ἆθβ 
ΤΩ6, γρ. Ν 280. Σ 68δ. Λεϊστή -- 
ληϊστή στεῖἔρατ. 

409. ἐπεὶ ἄρ κεν 5οῦα] ἆ πᾶπι- 
11ο πα Κοπ]απκΗν: τα 4 δὔ4., 
-- Ἄνοιῦεε ἨΗεπιβίοὮ ᾱ- κ 358, 
ἀμείψεται ΥΘΙΙά8566η Ἰαῦ, ἴθος 
4ο Πάρρεη απύπγοπεη 19ὔ, 

410. γάρ τε πᾶπι]1ο], ετ]ᾶαδετῖ, 
Ἰππ]είεγη {τ ΙΠηπ ἀἴο ψυχή απ 
ἆθπι ΒΡρΙεΙο βἰελῦ. -- µέ ΟΡ]εκῦ πα 
φερέµεν. 

411. διχθαδίας κῆρας ατὲ. ἀαίε 
7π1εἴαοπε Κετεπ (Τοάθβρθ- 
βΒοΏΙσ]κε) πιῖοὮ πι Ζ1ε] (Επίτιὔϐ) 
465 Τοά6ς Εὔπτεπ, νρβ]. Β 505 ταῖς 
Ν 605, απεη Ν 66 {, ᾱ. 1. ἀαῑς 
1ο ἀῑο απ] Ἠαῦο ΖηΙβοεηεη ᾖγγεῖ 
ΒοΠΙςκβα]βρεβίΙπιπιπησεη ἨἰπεΙολῖ- 
Πε] πιείπες ΤοὰάθςΒ. Ε8 186 ἀῑδς ἀῑς 
εἴπζῖσο Φήθ6]]6, πο ἆαγοηπ ἀῑο Ἠοεάς 
10: νρ]. 4 969. 416 Π. Σ 69 Ε 96, 
νο ἄβρετα]] εἶπ {τᾶπετ Τοά αἱς ας 
Γᾶν 1ππ {οεἰείεπεπάςο Το εγβολεῖηξ. 

418. ὤλετο ρῖηπςσ τοΓΙΟΤΕΠ, 
Αοτιεῦ πης Ῥεζασ απξ αἱ {τῆμεν 
αγ{ο]ρία Βομιοκεα]ερερπιπιπηρ. 
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ὤλετό µοι κλέος ἐσθλόν. ἐπὶ δηρὺν δέ µοι αἰὼν 
[ἔσσεται. οὐδέ κέ μ᾿ ὦκα τέλος Θανάτοιο κιχεύη.] 
καὶ ὃδ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίµην 
οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν., ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκµωρ 
Ἰλίου αἰπεινῆς' µάλα γάρ ἔθδεν εὐρύοπα 2Ζεὺς 

χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε. τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 

9, ΙΑΙΑΔΟΣ 1. 

490 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἰόντες ἀριστήεσσιν ᾽4χαιῶν 
ἀγγελίην ἀπόφασθε -- τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων ---, 
ὄφρ) ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, 
ϱ/ ἤ κέ σφι» νῆάς τε σόω καὶ λαὺν ᾽άχαιῶν 
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇς. ἐπεὶ οὔ σφισιν δε γ᾽ ἑτοίμη, 496 
ἣν νῦν ἐφράσσαντο. ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. 

Φοῖνιξ ὃδ᾽ αὖθι παρ ἄμμι µένων κατακοιµηθήτω, 
ὄφρα µοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔπηται 

αὔριον. ἣν ἐθέλῃσιν' ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί µιν ἄξω.ν 
ὡς ἔφαθ). οἳ δ) ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 490 

μὔθον ἀγασσάμενοι' µάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπεν. 
ὀψὲ δὲ δὴ µετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ 

δάκρυ) ἀναπρήσας' περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿χαιῶν' 

415. ἐπί της σεἀσ]ιηῖοτ ΕπάβΙ]Όο 
γος ὅ(-)ηρόν, απ {ξ ]άη66. 

416. 2νγεϊζος ἩοπαϊεΙε]Ὦ --- ϱ 476. 
Ώ]θβ6χ Ἠγεσεπ ἀθν απηϊίσεη Ἰεάετ- 
Ἠο]απσ ἀες θἆαπκεπβ ΑΟΠΟΠ ΥοἩΠ 
4θπ Α]ίοπ νογνγοτ[επε Ύθτε βολε]η{ 
εἰπσθβεποῦεῃ, παπα ἆθπῃ νοτῃθγρθἸε- 
ἀ4θεπ Βαΐσο βεῖη Ὑετρυπα Ζα ρερεῃ. 

41Τ. καὶ δέ αΌθχ απο. -- ἐγὼ 
παραμυῦησαίμην -- Ο 4ὔ. 

418. οὐκέτι, πει] ἆετ 1αἱσέ ἆθπ 
ΎΈτοθγη σε]αΙβίοίε Βαϊείαπά ἀ4εθ Ζειβ 
1εᾷο Ἡοβπαπρ αὐβολμποεῖάεί: νᾳ]. 
Ν 989. --- δήετε τέκµωρ: σα Η 8Ι. 

419. Ἐτείος Ἠεπαϊδβομ -- Ν ττὸ. 
έθεν, ατβρτύηρ]. σεθεν, απξ Ἰλίου 
Ῥεσᾶρ]ςἩ, αὈ]ᾶπσῖσ γοη ὑπερέσχε. 

450. ὑπερέσχε: Ζα ἆ 949. --- τε- 
Θαρσήκασι δέ, ραταίακδο]εχ Ἐο]σε- 
βαΐ Ἱπ οἩΙαββοπεχ Ῥίε]]απςσ Ζαπ1 
νοτμετρεμεπάεη. 

490. Ἐτείες ἩοπιϊβΙςὮ -- 649, 
2νοιῦθ -- «4 999. γέρας Ἠ]θτ 
Ἐπτεπαπϐ, ἀἱθ βἱ6 απβζθϊοππεπάθ 
Αιΐραῦο. 

458. ἄλλην, πᾶ]ιετ Ὀεβπιπαξ ἆπτο]Ἠ 
ας πας Ναομάτιο]ς απ8β Ἐπάς σθ- 

βεἰζίο ἀμείνω: εἴπθη απάθτη --- απᾷ 
7νΥΒΧ ΘΊΠπ6Π ΏθβΒΕΓΗ. 

454, σόω Ογρίαᾶν, απβ σαόοι 
σαοῦ -- σῶ, πηῦ νογρθβοΒ]αρεπεπα 
ο: ης πέ ἵπ Ῥοίεπβία]επι ΒΙΠΠΘ: 
ταί{εη ΚαΠΠ, 

4550. νηυσὶν ἔπι γλ., π8ΟἩ νῄας, 
ἀθιίεῦ πουἩ Ῥεβοπάςτρ απιί ἀἱθ ρθ- 
σοηννἁγί]σο ΒΙαβ{Ιοπ, Ίο ἀῑθ Αολᾶςς 
πι Ῥομ]βρ]ασοτ οἴπσθβομ]οδβθη βἰπά, 
--- οὐ πας Νασολάταο]ς γοταπᾳοβ/ο]]{, 
ἄατολμα ας π]οἸῦ. -- ἤδε ἀ1ἴθβετ, 
ρεσοπγγῶχδίᾳ ΘΥΒΟΠἨΘΠΘ. --- ἑτοίμη, 
2 νετγήτκησλεν, ααβεᾶητρατ: νρ]. 
3 984, 

426. ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος -- Τ 
65, Ζα Β πτ9, Καπβα]εχ ἀοποῦ. αὐφο]. 
7 ἐπεὶ οὔ σφισιν μτὲ. 

Υ. 450--606. ἈῬ]ούπία Ῥεγεισ]ι 
Αο]ζίειις απισιδήίπιπιεν. 

450-455 --- 6 28--90. ἀπέειπεν: 
πο 909, ποσα μῦθον αἱ Ο0]εκῦ 
απ8 ἆθεπι Ὑοτπεισεμεπάεν σα επῖ- 
ΏΘΗΠΙΘΗ. 

435 -- β 81 --- 4 5ὔπ. ἀναπρήσας: 
Ιπάθπι εν Τητᾶπεη απ{βρτᾶῆλμεη 
116Γ8, ταπὔετ ἨΠετνοχῦτοσπεπᾶεπ 

“με. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. 10τ 

υεἰ μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσί, φαίδιμ᾽ ᾽Αχιλλεῦ. 
βάλλεαι, οὐδέ τι πάµπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσιν 486 

πῦρ ἐθέλεις ἀίδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῶ, 
πῶς ἂν ἔπειτ ἀπὺ σεῖο, φίλον τέκος, αὖθι Λιποίµην 
οἷος: σοὶ δέ μ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς 
ἤματι τῶ, ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης ᾽4γαμέμνονι πέμπεν 

νήπιον, οὔ πω εἰδόθ᾽ ὁμοιίου πολέμοιο 440 
οὐδ᾽ ἀγορέων., ἵνα τ) ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσιν’ 
τούνεκά µε προέηκε. διδασκέµεναι τάδε πάντα. 

μύθων τε ῥητῆρ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων. 

ὡς ἂν ἔπειτ ἀπὺ σεῖο, φίλον τέκος, οὐκ ἐθέλοιμι 

Λείπεσθ’. οὐδ) εἴ κέν µοι ὑποσταίη Θεὸς αὐτὸς 446 
γῆρας ἀποξύσας Θήσειν νέον ἡβώοντα, 
οἷον ὅτε πρῶτον Λίπον Ελλάδα καλλιγύναικα, 

Τημτᾶπεν: να]. ΙΠ 850. -- περὶ γὰρ 
δίε: σα Ε 666. [Απβαηρ.] 

454. εἰ μὲν δή ΨΕΠΗ έπη 
πγΙτκ]1οἩ. --- νόστον ἄατολ γέ Ἠει- 
νοτρε[οῦεΣ, πεί] ε5 516Ἠ τπι ἀἴεβεπ 
Ῥερτίβ' πεεεπῦ]]οἩ Παπαε]δ. --- μετὰ 
φρεσὶ βάλλεαι, νο Λ 438, απ]πηο 
ος, β1ηηςύ απ{. [Αημαπα.] 

43δ. οὐδέ τι πάµπαν, Νε ω 245: 
αππᾶ ἀπτοίβαιας 1ῃ Κείποθτ1η εἶςθ, 

456. ἀἴδηλον της πῦρ, πε Β 455. 
4 1556: τα Β 46ὔ -- χόλος ἔμπεσε 
θυμῷ -- 3 20π. 506. Π 206: νΡΙ. 
Ῥ 696: νου ἀει Ἱοοετπῶ]αφεπάεπ 
Μαοπι ἆετ Τμειάεπβομα{: ἵῃπ ἆάβ 
Ἡοτ {πητ. 

49Τ. πῶς ἂν ἔπειτα, πὶθ α 656. 
Κ 948: ἔπειτα πε]εί Ώπέ ἆθμ γοι- 
ἀθιταίσ πῦ εὖὐ σατῆο], --- ἀπὸ 
σεῖο ἔθτη νοη ἀῑτ, ἀπτοι ἀαςδ πι 
Βε]μ]α[» 49 ἀεάαπκθπε πι Ύ6εγδαπ- 
Τβπσε αἰελεπᾶς οἷος πασλάτῆς]]1ο] 
ΒΙ{σΘΠΟΠΙΤΠΕΗ. 

458. σοὶ δέ, ΑπαΡΠΟΙΙΒΟἨ γοταή- 
ροεία]]6 1π Ῥεζαπσ απ σεῖο 497, τα 
461. Θ108: 4ετ ἀεάαπκο Ῥεστᾶπα εὖ 
Ἰη αἀνετραίῖνει Εοτπι 4επ Ιππα]6 4εχ 
γοτπειρεµεπάεη Έχασε: Ψαχβί ᾶ4τ 
ϱ56 ἆοςσἩ, ἆθεπ. -- μ ἔπεμπε 
βαπάΐ{ο τηλ ὃς ἀ4οτ βδαΐπ ντα Πο 
Απ ζμταηπσ ἆετ Νερεηπεᾶίσο 445 {. 
ΒΏ{ΡΕΠΟΠΗΠΙΕΠ ππὰ Ζζα Ἐπάε σε[ἠμτῦ. 
-- Ζηπαιιθς ΗεπΙδῆςἨ -- Η 1556. 
4 πτο. 
499. Ὑσ]. τα 9565. 

440. Ύβ]. ὃ 818. -- ὁμοιίου πο- 
Ίέμοιο -- Ν 685. Φ 934. ὦ 45, ρε: 
ΠΙΘΙΏΒΑ ΤΑ, αἱ] ἵπ σ]είοὮει Ἰθῖςο 
τεβεπᾶ, νε γῆρας 4 815. 

441. ἵνα τε ὮὈεζιθοηπί βἴοι απαξ 
Ρειά οχπειβεμεπάθη Ῥεστίῇα, --- 
ἀριπρεπέες τελέθουσιν 5εἩτ αἰτα]ι- 
Ἰεπᾶ β1οἩ Ζαΐσεπ, σ]ᾶπσοπαᾶ Ἠςετ- 
γοτίἰτείεη. τει. πυδιάνειρα Βε]- 
πγοτί γοη µώχη, 3θετ αποἩ γοη ὤγορή 
4 490. 
449. τούνεκα πεὶαῦ Ζατᾶο]κς ααξ 

νήπιον, οὕπω εἰδότα. --- τάδε 
πάντα, ετ]Ἀαθετί ἀατοῖ ἀεπ {οἱσα- 
ἄθα Ιπβπ Ην. 

445. Ζππι οάαηΚεπ νε]. β απο. 
Ο 3285 Ε. ὃ 818. -- ῥητήρ παν Ἠΐας, 
πρηµτήρ. πΟΟἨ 4 102. 

444, ὡς ἂν ἔπειτα παῖῦ πθσϊθγῦθπι 
Ορίαᾶν, εἶπε Εο]σεταπς ας ἆθπι 
γοτμετσεπεπάεη 1π τε]αὔίνεγ Έοχπα, 
νο]. ὢᾧ 991. δ' 289, εἶπθ Ἰγ]οᾶθι” 
Ἠο]αηπρ ἆες 457 ἵπ Ετασίοτπι απδ- 
σεἀτοκίεη («ῑεάαηκεπε: πΙθ 1ο] 
ἀεπιπασἃ π]ον πὶςηῦ οϱπῖ- 
βοπ]1ο[8εηπ πετάςθ. 

446. οὐδ) εἴ κεν, πὶο Τ 802. χ 
2250. ᾧ 846: 5ε1Ώε8ύ π]ολῦ απςσ6ε- 
ΠΟΊΠΊΠΙΕΠ εἴἶπα. 

446. ἀποξύειν, παν Ἠϊες, αὉ- 
σ]Ἀίίετ, ριᾶσπαπί τηῖῦ γῆρας ἆᾱ. Ἱ. 
ἀατοἈ (α]διζεπ ἄειτ ἈἩπησε]η ἆαβ 
Α]{ετ Ῥήπψγερπεμπηε. 

441. οἷον ὅτε --- οἷος ἦν ὅτε. --- 
Ἑλλάδα: ἆαβ Ἠεῖο]μ ἀες Οτπιρηϊάθπ 
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φεύγων νείκεα πατρὺς ᾽Αμύντορος Ὀρμενίδαο, 

ὕς µοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόµοιο, 

τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν. ἀτιμάζεσκε ὃ) ἄκοιτιν. 
μητέρ᾽ ἐμήν' ἡ δ᾽ αἰὶν ἐμὲ Λισσέσκετο γούνων 
παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν ἐχθήρειε γέροντα. 
τῇ πιθόµην καὶ ἔρεξα" πατὴρ ὃ᾽ ἐμὸς αὐτίκ ὀισθεὶς 
πολλὰ κατηρᾶτο. στυγερὰς δ) ἐπεκέκλετ ἐρινῦς, 

µή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ἱ. 

4ὔὔ 

ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα" Θεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαράς, 
Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 

τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάµεν ὀξέι χαλκῶ" 
ἐλλά τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὃς ῥ' ἐνὶ θυμῶ 
δήµου θῆκε φότιν καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων, 

Απιγηίος βολεῖηζ πας] ἆεπ Απραθεη 
Β Τ84 8. ἤνες ἀῑο Ἠεττβαομαίς ἆθθ 
ἘΙσΥΡΥΙΟ8, ἀ4εβ Νεβεηπ ας ΑπιγηίοἙ, 
1η ἆἀθτ ορεπᾶ νγοπ Άππο (ρᾶΏ{εχ 
Κιετιοη) ἴπ Τπεβεα]ίθη Ἠἱ5 ζαπι Ὀθθ 
Ῥοΐρο απηροβεἰζίέ πετάθη στ ΠΙΠΒΒΕΠ, 
ἀας πιγτπιϊ]άοπίεσ]ο Ηο]]ας 4εβ Ρε]ει 
αΌθς πας απ Ται] εἶπερ ππη{αηρ- 
ταίοπετθοην εὈιείος πηξ ἆεπι α]ζεπ 
Ναπιεη Ἠε]]ας σα βεῖη: 418 1. --- 
Ἓλλ. καλλιγύναικα -- Β 688. 

448. νείκεα πατρός ᾖἈῬταισ- 
Καϊίοπ πηῖξ ἆἄθπι Ὑαΐοτ, -- ἁμύν- 
τορος, Ζα βεπεϊάςηπ νοηπ ἀαπι Κ 266 
6επαηηίεη. 

449. παλλακίδος Καπεα]οχ (θηθ- 
ν. -- περιχώσατο πιαχ Ἠϊετ απὰ 
35 9606. 

400. φιλέεσκεν ᾱ. 1. ετ Ῥθψίθβ 1Ἠτ 
Ῥαϊ Ίεὰει (ε]επεπμεῖν βείπο Ζτ- 
πηεῖσυης. --- ἀτιμάζεσχε, ρατα{ακ{]- 
βεπετ (οσεπεαῖσ Ἱπ οΠΙαβΘβοπετ 
Βίε]]απσ Ζαπι γοτπετρεπεπάεη Ἠε- 
ἸαΗνβαίσθ. 

465. προμιγῆναι, πἩτ Ἠ]6χ, ΥΟΧ- 
Ἠθ6χ (νογ ἀεπι Υαἴετ) Ῥ6οΙ ποΏηθη, 
-- ἐχθήρειε, εο. παλλακίς, ΟΡΙ. 
Αοτ,: Πα[α {α[βίε ρερ6η ἆεπ 
ταῖς, ᾱ. 1. 1Ἡχ ἀετ ἀτεῖβ νετ]ε]άεί 
πιὔχὰς. 

408. αὐτίκ) ὀϊσθείς βορ]εῖο] 
ηβοπάθπι Ίππι 46 Ύεγπππίπηρ ῥθ- 
ΚΟΠΙΠΙΕΠΏ ππαΓ. 

464. πολλά αν ετΌ]ε]], πεΓθ1ρ. --- 
ἐπεκέκλετ (πα Ἠ1εχ) ἐρινῦς, ρ8τᾶ- 
ἰακεσπετ ΝερεπσεάαηΚο σα κατη- 

460 

ρἄτο ἀᾱ. Ἱ. απίε Απτυιζαηςρ ἆθτ 
Ἐτίηγεῃ, ἀῑο ἵπ ἆθν Ὀπίθγε]ῦ 1Ἀτθῃ 
Φ17 Ἠαῦοθηυ, νρ]. Τ' 269. Ι ὅτι. 

4ὔῦῦ. ἐφέσσεσθαι αρηϊηρῖᾳ ου 

μι 
δ 
' 
4 ξ 

ν 
α 

ας 

πατηρᾶτο, Ῥαβρ]εκή: υἴόν. --- οἶσιν 
Ὀθχοσεῦ απξ ἀῑο ετβίθ Ῥθετγβοη -- - 
ἐμοῖσιν: 4 α[5 ϱἰοἈ πΙεκαΓπιθίηθ 
Κηῖος 6ἵπ ΒΟἨΠ βθἴζθη 8ο]]ο. 

406. ἐτέλειον, ἆ88 Ἰπιρετ[οκί 
σ]εἰεμπεῖᾶρ πηῦ κατηρᾶτο, γοῦἈ 
1ητεχ θπεϊριμεῖς 2α οτ[ή]]οὮ, πΙοΏῖ 
γοῦπ ἆετ Ετ[ά]]απσ αε]ραί, πίο ὃ 7. 2 
--- ἐπαράς πχ Ἠ16Υ., 

40π. Β]αΐϊοη παπά Ῥετβορποποαία 
{πεζεη Ἠϊ6γ απ ἀἷο Βί6]]ο ἆατ 464 
ΑΏΡετΙΊεΠπεΠ ἘπΙηγΘΏ, Ἠνθ Τπιρθ- 
κελτὶ 6τ1 ἀῑε Ἐτίηγβ απ 4ἱθ ἆοτ 669 - 
αΏρογα[εποη Ἠαάθς απά Ε6ΥΒ6ΡΊΟΠΘ, 
8ο ἀαία ἀἱθ εἰτα[επάο Τά ρ]κοῖς ἆοτ 
ἘπΙΠΥΕηΠ Υγοη ἀετ ἀ4θεβ Ηαᾶςβ παπά ἀ4ετ 
Ῥετβερμοπο ποσἩ π]ομί Ῥορπιποί 
ΡεβοπΙεάεηπ Ιῦ: γρ]. Γ 2186 πα Τ' 
209. -- παταχθόνιος Πχ Ἠθτ. --- 
ἐπαινή ἆῑθ ΒΟἨΤτεςΙ]19Ἠ6,β86Τ4. 

458---461, νοὮ ΕΙπίβτο] ηρθβάμτέ, 
ἐομ]οα Ίπ αἶ]οι Ἠαπάφολσίείου. 

408. Ἐτείος Ἠεπιβίοὴ Ξι 299, 
2ηεἴίθρ --- ὃ Τ00. 

409. ὃς ῥα πε]ο]μετ πᾶπι]1οἩ, 
Ζαχ Ἐτκ]άταπσ γοη παῦσε. 

460. θῆκε πε ἐν θυμῷ ᾱ. Ἱ. πἩ 
ῬεάεπΚκεη ρα). -- δήμου, φαάτιν 
(εοπδύ πασ Ίπ ἄει 04.) ππά ὀνείδεα 

ψθ νέμεσίν τε πόλλ᾽ ἀνθρώπων, 
καὶ αἴσχεα πόλΛ᾽ ἀνθρώπων 7 801, 

νὰ 

επαφή. 

Ῥωης να 

κ ωνν 

γρ. ἕ 2589, Ἱπάςπι ἆθτ 2ηγεῖίθ Ἠο- 

ἁ 
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ὡς μὴ πατροφόνος μετ ᾽άχαιοῖσιν καλεοίµην. 
ἔνθ᾽ ἐμοὶ οὐκέτι πάµπαν ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ θυμὸς 
πατρὸς χωομµένοιο κατὰ μέγαρα δτρωφᾶσθαι. 
ἦ μὲν πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες 
αὐτοῦ Λισσόμενοι κατερήτυον ἐν µεγάροισιν, 4056 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 
ἔσφαξον, ποΛλλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ 
εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὺς Ηφαίστοιο, 

πολλὺν δ᾽ ἐκ κερώμων µέθυ πίνετο τοῖο γέροντος. 
/ / 2 2 ιν Ν / , , εἰνάνυχες δέ µοι ἀμφ) αὐτῷ παρὰ νύκτας ἴαυον 4τ0 

οὗ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον., οὐδέ ποτ ἔσβη 
μα. ο λ ο, 2 7 / 2 / 21” πῦρ. ἕτερον μὲν ὑπ αἰθούσῃ ἐυερκέος αὐλῆς. 

στῖᾷ ἀῑο Απθβίηταπσ ἆἀθθ οΓβδίθη 
Ῥι]άεῦ. 

461. ὡς µή, πϊολε ΑὈβὶοπί ἀθ5 
(οἴδερ, βοπᾶετη Εγπᾶρυπρ 4ος ΡΠοῖ- 
πῖς αἱς Αυθ[ήμταησ ἀἆεγ γογπεγσε]θπ- 
ἄεηπ Βερτίβθ. -- πατροφόνος ην 
Ἠ1ου., 

3 ’ 

469. οὐκέτι πάμπαν ἀαπτο]λααβ 
π]οἈ{ πιθἩ. --- ἐρητύετ) ἐν φρεσὶ 
θυμός -- Ν 2980, να]. Ι 696. 4 199: 
ἄαβ ἨσιΣ, ἵπ Ιειάεπβοπα{]οηαεν Ἐτ- 
χεραης τοτψᾶτ[βαίτερεπᾶ, 116[5 βἶο]ι 
πῖομῦ ζατὔοκπα]ζαει, Ὀθβοβγίοβμβίσαεμ, 
της ΠηβηΙδῖν ἆθι νοτρθβίε]]ίεη Έϊο]σα 
στρωφᾶσθὃαι, ἆᾱ. 1. οι Κοηπίο ϐ8 
π]ομῦ ἄθρει ολη ΡΟΝΊΠΠΕΗ. 

4689. πατρὸς χωομένοιο, ΒΤΑΠΙΠΙ8- 
Ὠφοι αὐμᾶπσίσ τοη κατὰ μέγαρα, 
Άθεγ ἀατο]Ὦ ἆῑε Ῥύε]]απσ ςε]ρβ(ᾶπάϊ- 
δετ: Ῥε6ῖ ἀ4θ8 Ταΐοτς Ζήτπθη: 
τα 10Π. -- στρωφᾶσθαι {τοαπθηία- 
Ώνυπι --- Υθιβατ]. 

464. ἡ μέν: ἵταπη αγαχ, ]αἷζοῦ 
εἶπε νΙθτίαοµε απαρΠοτίδομθ ΔΠοᾶο- 
τιης πεί πολύς αἶπ, ἆθτ 5ο] 4τ0 
πη]ξ εὐνώνυχες 6ἶη ρα έίος οη{ίερτθ- 
οποπάθθ (]ιεά απδο]Ώ]1θίδέ, πο]οιεβ 
4αππ ἄεπ 474 Γο]σεπάθπ 6 6σεηραίζ 
ποτρεχεϊ(θῖ. --- πολλά αἀνειριε]]: 
ἀτίησεπά, τα Ίισσόμενοι. -- ἔται, 
νθ Ἠ]6χ πας ἀνέψιοι, 80 ὄ[ψ6υ τηῖξ 
πασίγνητοι 2αβαπιπιθηρθείε]]ζ, Ὦε- 
Ἴθϊοηπεῦ ἆἱδ απ{οτηΐοτεηπ Β]αΐκτοτ- 
παπαύεπ, 4 Αποομῦσίσεη, 8ο- 
νγεῖς αἷς πῖοπί Βτῦᾶάετ απὰ Ὑαἴδεγη 
εἶπά. --- ἀμφὶς ἐόντες, γεγββοβ]α/, 
νθ 6 488, ππι “ΠΠ”, 

466. αὐτοῦ απ Οτῦ παπά Ῥύθ]]9, 
ἀαφθ]ῦφυ, ογ]άπζετί ἀπτο] ἐν μεγά- 
ροισιν. --- πατερήτυον ἆθ οοπαζιι, 

466 -- ὍὉ 166. εὐλίποδας: σα Ζ 
494. --- ἕλικας σ]Ἀησεπᾶο, σ]αΐΐο. 

4607. Θαλέθοντες ἁλοιφῇ, πὶο 
85, νρ]. Ι 208. 

4608 -- 3 85. εὑόμενοι τοπι Α)- 
8θπσεη ἆε; Βοχδίεῃ. --- φΛογὸς 
Ἡφ., πὶθ Ρ 88. ὦ Τ. 

469. ἐν περάµων απςδ ἴλδποατχ- 
ηΘη Κτᾶσαη σεβολὂδρ{δ, τα µέθυ. 
-- Ώἱ6 {δεί]οπει ΜαΠ]σαειίθη πα Ὀθη 
ἄεπ Άψεοκ ἆεπ Βομπετπιϊδσοη τα 
ποταῦτρπθη. 

4τ0. εἰνάνυχες Αάν. πχ Ἠϊοτ, 
το]. εἰνώετες. -- ἀμφ) αὐτῷ: ππῃ 
πη]οἩ 5ο] Ό9έ Ἡθγαπα, ᾱ- Ἱ. 1π 
ΠΠΘΙΩΘΥ αππ{θ]Ώατοη Νὰμο, νο- 
ταῖς {ΠΙΟ ἄἱε {ο]σεπᾶο ΑαδβΙΠ- 
ταΏβ πΙομί Ίπι Βππ]]απσε βἴ8ΠἨῦ. --- 
παρά τα ἴαυον. -- νύκτας 419 
Νᾶσολμίο ΠΙπάατο], πας] εὐνάνυ- 
χες αἵπο ἀειαζμῃοπετο Βεπεϊεπηπαπς 
ἀ4ο; Ώαπετ, ἄπη]οὴ κ 28. 

4Τ1. Ααγηάείοη εχρ]οα{ῖν. --- φυ- 
λακάς, 4ος, 8η τοιβομ]θἆθ- 
πηθη Βίθ]]εη: ναι. 412 {. -- ἔσβη 
Αοτ. Π νγοη Ἡ). σβε, ψῖθ ἔθην νοη 
Θε, Ἐτᾶδεηθδίαπιπι σβεσ- (σβέννυμι 
βις σβέσ- νυμι). 

4τ2. ἕτερον μὲν -- ἄλλο δέ ἆας 
ε1Πθ --- 61 Αηά θ6τθ6β 49Ώ6θΥ, νρ]. 
819. -- ὑπ αἰθούσῃ αὐλῆς: ζα 
Ῥεϊάθσα Φεϊζεπ ἆεβ Τήους5 απ ἆοτ 
ἸηπεηςεΙθο ἆθ8 Ἡοίθβ. -- ἐνερκέος 
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ἄλλο δ᾽ ἐνὶ προδόµω., πρόσθεν Βαλάμοιο δυράων. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη µοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεβεννή. 
καὶ τότ᾽ ἐγὼ Βαλάμοιο θύρας πυκινῶς ἀραρυίας 4τ5 

ῥήξας ἐξῆλθον., καὶ ὑπέρθορον ἑρκίον αὐλῆς. 
ῥεῖα λαθὼν φύλακάς τ᾽ ἄνδρας ὃδµωάς τε γυναῖκας. 

φεῦγον ἔπειτ ἀπάνευθε δι Ελλάδος εὐρυχόροιο, 
Φθίην δ᾽ ἐξικόμην ἐριβώλακα. μητέρα μήλων. 
ἐς Πηλῆα ἄναχθ'' ὁ δέ µε πρόφρων ὑπέδεκτο. 480 

καί µε φίλησ᾽, ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα φιλήσῃ 

μοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσιν. 

καί μ᾿ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ µοι ὤπασε λαόν: 
ναῖον ὃ᾽ ἐσχατιὴν Φθίης «{ολόπεσσιν ἀνάσσων. 
καΐ σε τοσοῦτον ἔθηκα. θεοῖς ἐπιείκελ) ᾽Αχιλλεῦ. 48ὔ 

σ 7 2 ἐκ Θυμοῦ φιλέων, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλω 

οὔτ᾽ ἐς δαῖτ ἰέναι οὔτ᾽ ἐν µεγάροισι πάσασθαι, 
πρίν γ ὅτε δή σ᾿ ἐπ᾽ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας 

αὐλῆς -- φ 389. { 449, ραῖ απι- 
Γτιοάισ{ε, ἀπτο]ι ἀῑε Ηοίπιβπες. 

418. ἐνὶ προδόµω πι Υοτηθαφθ, 
ᾱ. 1. ἆετ Ἠα]]ε 7α Ὠοϊάει Ῥεϊίεπ 
468 Εησαηρθς ἵπ ἀεπ Ρα]αεί 5ο]ο8ί, 
--ᾱαλάμοιο, 4εβ Βομ]αΓΡΕΠΙΒΕΗΒ, 
8η ἆθπι εἴπεηπ Ἐπάο ἆει Ἠα]]ο Ζα 
ἀεπκεῃ. 

414. Ζψεῖῖος ΗεπιΙκΗς] -- 6 488. 
415. πυκινῶς ἀραρυίας: Ζα Η 859. 
416. ἐξηλθον, αἩβδ ἀθπι Ῥεπ]αί- 

6επιαςἩ, γοη πο ετ ἀπτο]λ 4ῑε Ηα]]θ 
1 4επ Πος Ρε]αηρία. 

417. ῥεῖα λαθών, ψῖο ϱ 506, Ἱπ- 
ἀεπι ετ ομπθ δομ π]οτίσκοῖέ ἀ4εηπ 
ἨΤαεπεπ επἰρίηρ. --- δµωάς τε γν- 
ναῖκας, πε]οπε εἴνα 1π ἆεπ ατί- 
βε]λα [μεσο υζιάθ απ ἆεπι ἩἨοίθ 
ηΟςΠ Ῥεβομᾶδίρέ ψ/8ΤΘΗ, υρ]. υ 105 Β, 

418. Ἑλλάδος: Ζα 44Τ. 
4Τ9. ἐξικόμην, Δοζίεῦ πβΕἩ ἆθτι 

Ἱπρειξε]έ φεῦγοτ: Ζα Η δ4. --- µη- 
τέρα μήλων: Τα 6 απ. 

480. ἐς Ὠ6ῖ Ῥεεοπεππαππθη: Ἐτ. 
Ῥι. 68, 21, δ. 3Ὀψείῖερ Ηεπιϊδίῖς] 
-υ 819. φ 314 νρὶ. β 587. 

481. καί με, νΙεἀετπο]ῦ 488: 7α 
849. --- ὡς εἴτε: Ζᾳ 648, πῃζ Κοπ]. 
πἩτ Ἠ]θγ. 

482. Ἐτείες ΗεπιϊιεοὮ -- π 19. 
τηλύγετον, 24 148, ἀεπ ἵπαι Α]ΐοχ ἆθβ 
Ὑαἴδτβ, ηαςἩ Ίαηρετ 5ὔμπε]οβει Ἐ/6, 

6εὔοτεπεῦ, ἀθτ αἱ5 Ἐτ]λα]ίετ ἆθβ (39- 
βο]θσλίς απᾶ σαπια] αἱ Ἐτοε οἴπεβ 
τ6Ισπεη Βεβ1σθβ ἆετ («ορεπαίαπᾶ 
ἀθτ 23[λ1οβεῦθη 11εβο 196, --- ποΛ- 
λοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσιν, Ὀ 6 ταῖο]θπα 
Ρεβ1{5: υβι. Ε 164 β. 

488. πολὺν ὤπασε λαόν: Ῥλοϊηῖκ 
ψιατάς ἆαπαςἨ Ἠσθιταομος ἵπ 6Ίπεπι 
Τει] 4ες ἀεὈϊθείες ἆεβ Ῥε]θιβ, νγοἩ] 
ἵπ ἀει Ῥέε]]απῃ εἶπεβ Ὀπθοτ]κὔπίσς, 

484. ἐσχατιήν ἆεπ ἅἈπ[βετβίθη 
επ{]ερεηεδίεη Ται] νοηπ ΡΗΙΠία πας] 
Έρίτιβ ση. 

480. σὲ τοσοῦτον ἔθηκα Ίςε] 
πιαοηίθο ἆῑοηἈ 8ο Ρτο[Β, 6τζος 
ἀϊσβ Ζαπι Μαηπε, ἆθτ ἆα ευ Ῥἱεἵ, 
- Ζνεϊθ Ηεπιβίοἡ - 494. Χ 
219. 80. «ὸ 486. ω 86. ὨὈϊο Λη- 
τοᾶο πη]τά Πες, πο 694 εγπειθτῦ, 
νγαῖ] ες σεταἆο ἆπτοβ ἀῑε Ἐτίππεταπας 
η. βεῖη 1πΠῖσθ6β ρετεὔπ]ῖσομθρ Ἰετ- 
Ἠά] επ] τα ΑολΙΙ] απξ ἀἱθβοιπ εἴπ- 
ντ]κεη υγ]. 

486. Ἐπταίος ἨἩσοπηϊκμοα -- 8948. 
ἐπεί: ἀἱε Ιππίσο Ζαπεΐραησ ἀ988 
Κπαῦεπ ετΖευσίο απ{ αοϊίεη ἆθ8 
Ῥλμοϊηϊςκ ἨετΖ]επθ 11606. 

487. ἐς δαῖτ᾽ παπι Μαμ]ο αι 8η- 
ἀειη Εὔτείεπ, αα[εετμα]ρ ἆεδ Ῥα- 
]8β{ες. 

488. πρίν Υ᾽ ὅτε δή επετ 818 
Ῥ18, πηξ ἀεπι Ορίαῖν ἵπ Πνεταίνεπι 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1]. 111 

ὄψου τ) ἄδαιμι προταμὼν καὶ οἶνον ἐπισχών. 
πολλάκι µοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα 490 

οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ΜΗ 

ὧς ἐπὶ σοὶ µάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ µόγησα, 

τὰ φρονέων. ὅ µοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον 
ἐξ ἐμεῦ: ἀλλὰ σὲ παῖδα. θεοῖς ἐπιείκελ ᾽άχιλλεῦ, 
ποιεύµην. ἵνα µοί ποτ ἀεικέα Λοιγὺν ἀμύνης. 4956 

ἀλλ᾽. ᾽Αχιλεῦ, δάµασον θυμὸν µέγαν:' οὖδέ τί σε χρὴ 
νηλεὲς ἦτορ ἔχειν" στρεπτοὶ δέ τε καὶ Θεοὶ αὐτοί, 
τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιµή τε βίη τε" 

καὶ μὲν τοὺς Όνεεσσι καὶ εὐχωλῆς ἀγανῇσιν 

Βίππθ, ΠΒ ἐθέλεσκεν. Ῥια Ῥεϊάεπ 
ςΠθάθτα πιῖξ οὔτε- - οὔτε 486 νοτ- 
Απροφίε]]ο Βεβπιππαπᾳ ἅμ᾽ ἄλλω 
{οτάατίο εἶπα {Γῆτ Ῥεϊάρ Ῥαββεπάᾶθ 
Απκζμταπρ, 416 Άτα Κὔτρθβείεη ]αι- 
ἰεη πᾶτάε ἢ ἐμοί, νρ]. ὃ 1890: ἆαἃ 
αὖοι Εᾶτ ἆπς Ζπεῖίο ἄθᾶ πάσασθαι 
ἀ1εεο π]οΏ{ Ρεπᾶρί,οο 1εῦ οιιπο Ώῆο]- 
βΊολπὸ απέ ἄμ᾽ ἅλλω εἴπο παχ απξ 
45 Απεῖζε Ὀθσεσμηεξε Απεζημιταηςσ 
τηῖξ πρίν γ΄ ὅτε ρερεῦεη: ἈΠπ]ίεμες 
Ο 140. Π α2π. -- Ζαπη Θεάαπ]τεη 
γρ]. Χ 500. π 445. -- ἐμοῖσιν ἐγώ 
σπεαπιπηεησεεί{ε]]{ σαχ Υετεᾶτκαπσ 
4ε8 οᾳοπξαίσος τα ἄλλω. Ὁ Ὀτίσεης 
Πεσὲ Ίπ ἄεη Ῥατθιοϊρίοηι ἆθι ΗἩαπρῆ- 
6εάαπχε, πιΏητεπά ἀβ Ἡαπρίτει- 
Ὄαπι ἄσαιμι ἨΠΒΟἩ πάώσασθαι 48Τ 
εἰσεπ{]ΙοἩ ἄθετ ἀάς ἀατεα ἆεπ Ζτ- 
ββπηπιεηηαης σε[ογάετίε ΠΙπαπβσεΠῦ. 

489. προταµών πασ]λάθεπι 1ο] 
πογρερβο]λπ]1ζίεη, ηἈτα]]οἨ ὄψον 
(0εεοπάετΒ Ἐ]εῖςε]). 

491. οἴνου ῬατΏν. επείῖν αἱε 
Ου]εέ πι ἀποβλύξων (ααχ Ἠ1εχ). --- 
ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ ἵπ Ιεϊιάϊίσεν 
Κιπάςε(ππ)ατῦ. 

492. ὙΒ. ε 329. 9 160. Φ 001. 
ἐπὶ σοέ απῃ ἀεΙπεῖν1]]εη. 

4985, τὰ φρονέων ὕ (-- ὅτι), πε 
β 116. Φ 45. -- οὔ τι πΗῖ ΝεςΝ- 
ἄταεκ νοταπρεξΏε]]{. -- γόνον ἐξε- 
τέλειον, νρ]. ὃ Ἱ, εἴπεηπ ΒΡΤΟ{Γ8 
Εθν ἂ Άστον πο]]θεπ, γα]. 4556 {. 

494, ἐξ ἐμεῦ πα γόνο», ταῖς Ναοᾖ- 
ἀταοζς απι Ῥομ]πεβο ἀεξ ἀδεάβηκεῃε, 
ᾱ. 1. εἴπεπ 1]61Ῥ]1οιπθη, ἹΟΤΑΠ 
51ο ἆετ {ο]σεπᾶφ ἄερεπεαῦζ εε]τ- 

βἰάπαϊσ 1πι Ὑετραπα Βπϊξατα βοἩ]Πε[ε{. 
--- ποιεύµην ἀθε οοπαία. 

49ὔ. ἵνα ταῖς Κοπ]ιπκν πας] 
Ἐταιετίζαπα: 7α 4 168. -- Ζπεῖϊίιες 
Ἠεπι]δίΙοὮ -- Π 85, τα 4 841. 

496. Απ ἄταπᾶ ἆετ Βοβι]άεταπς 
4ες Ιπηίσεη Ῥρειβὂπ]σεπεη Υετηδ]{- 
πῖςβθς ΖπΙ5Οπεηπ Ῥεϊάειπ {ο]σῦ παπ 
αἱε Β{θ ἆεπ Ζοτη απ{ζαβεῦεη, τη] 
ΏΕΠΕΥ τετίταπ]εμετ Απτεάθ ἄχιλεῦ, 
4ἷἱε 6185 ὈῬαεϊί ἆετ Ἐππεπετπηπς ἆἀετ 
Β]{ίο ἵπ ἀθτεε]ρεπ Εοτπι πΙεάετηπο]ῦ 
π]τά: Ζα 486. -- δάµασον, τα 168, 
νρι. Σ 118. 1 569, πο ἴσχειν: τα 
Ι 3256. -- θυμὸν µέγαν ἆά8β ἨἈοο]- 
{αβητεηπᾶςε, ἴο]ἱπε Ἠετ, ναι. 
µεγαλήτορα Ι 32556. --- οὐδέ᾽ τέ σε 
χρή Κεϊπεβπθσ5 ἀοοἈ σἶθπις 
658 ἀῑτ, : 

40Π. στρεπτοί 8ο. εἰσί -- καί 
βορ αχ ππὰ αὐτοίβο]θςατ, τατ ει- 
εοπΏτίαπρ ἆεξ ερεπβαίΖ6Β, ἀεπ ἀ4εχ 
(εάαπχκε ἆθε{ο]σεπάεπ Πε]αβιτεαίσεε 
πα]ῦ στρεπτοί Ῥι]άοῦ. Ζαπι ἄεἀαηκεη 
2α Υ 141. 

498, τῶν περ ἆςθταπ ἆοςῃ. -- 
μαέ πος}. --- ἀρετή α]]σοπιεῖη ἆῑθ 
Ῥετεῦη]οπε Τήοπὑ1σκαΙξ, ἆετ Τη- 
Ὀθστίιβ αἶ]ετ Ὑοτσζᾶσθ, του ἆἀεπ 
αἀδίίετη εἴπα: Η αττ]ιομκοαΙί, Ετ- 
Ἠαδθπ]ποαίς,. -- τιµή ἨΝ τάς. --- 
ΒΙηη: βε]ΏΌεῦ ἆῑο δίίετ, πγε]επε Ζα 
Ῥε]ειάίσεηπ περεπ 1Ἠτετ Ετπαρεπ]εΙῦ 
εἶπο τνἶθὶ βοἩππετοτο Βοπα]ά 1βῦ 
παπά πε]επε τεγπιὸὃσεα Ίπτετ Μαεπῦ 
β16Ἡ ]εάε ἄεπαρίμααης γετδεπαΒεῃ 
Κὂππεπ, ]88β6Π 816Ἡ γετβαῦἩπεῃ. 

499. καὶ μὲν τούς απο} (861940) 
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λοιβῇ τε κνίσῃη τε παρατρωπῶσ᾽) ἄνθρωποι 
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600 - κ 

Λισσόµενοι. ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. 
καὶ γάρ τε λιταί εἰσι, «4ιὺς κοῦραι µεγάλοιο, 

χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ᾽ ὀφδαλμώ. 
σ ο ) { » ο» 3 / υ 

αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ΄ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι. 

ἡ ὃ) ἄτη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας σ0δὅ 

πολλὺν ὑπεκπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν 

ἀἱο παΏτ]1οἳ, πἰπιπιῦν πας ἆθπι 
Κοπζθββίτεη Ἀθρεηβαίσ 498 ἆεῃ 
Ἡαπρίροάαπκαι γοη 497 π]εάεν αι 
ππά ριορί ἆασα 4ο Ααβζζηταηρ, Ζα 
4 969. -- θΘυέεσσ: τα 7 9τ0. --- 
εὐχωλῆς ἀγανῇσιν, πὶθ ν 3δτ, Ὀϊ]- 
ἀεῖ πης Θνέεσσι ΖΠ58ΤΩΠΠΘΏ 6ἵη θης 
νοτραπάθηθε απη78, νρ]. ο 235, ἀ8- 
Ζα 818 απἀθτο Ὑοεγεὔμπαησεπ {ει 
ταῖς τέ απρθβοἩ]οββεπ Τταπκ- παπά 
Ἐταπάορίου, ἀῑο ἄθτίσεπε απο 
τορο]παᾶ[αὶσ ταῖς ἄθεΌεί νοτραπάθη 
αἶπά, ἆαποχ Λισσόµενοι 001. 

500. Ἐτείος ἩἨοεπιβίοι -- 4 49. 
Ὁ το. παρατρωπῶσι, πἩχ Ἠ16χ, {16- 
απθπίαΜίναπα Ζα παρατρέπω, αἰρεηί- 
ο] οἶπθ Υοη ἆἀοτ Γτήπετοη αὈνγεῖ- 
ομλεπάο Ἠιολίαπσ ρεῦεὮ, Ἠθταπι- 
Ῥτίηρθη, ΠΠΙΒΌΙΠΙΊΠΘΗ, ΥΡΙ. [εσίεγθ. 

601. ὅτε κεν πας Κοπ]απκέῖν 
Αοτὶεί, αἱ Απίοοεάεης ΙΠετα γατα 
πθῦοπ ἆθπι {εαποπίαΙναπα ΙπἩα αρί- 
βαΐπο: σα 4 δὔ4. -- ὑπερβήῃ τοῦ 
4ετ Ἰυοχεομχοϊίππσ ἆθ5 τοοἨίθη 
Μαίβος οἆετ Ὑοτ]είσαηπσ εἶπεβ βθ- 
Ἠαι]Ιρίοηπ Ἠεομίθ, ϱἶπεο ΑΠΙΒ- 
εαοἈταϊίπηρ Ῥεραπσαη Ἠαῦ, Ῥε- 
βοπάἀσθτε τοπ [ Ῥογπαπί, 50ο πχ Ἠ16Γ. 
--- ἁμάρτῃ ϱε{οΏ]{, γοη ἀεν Ύες- 
Ἰείσαηρ ἀεΒ εἰ ]οπεη εΏοίθβ, 

605. Ίπι Απβομ]α[5 4η 488 απ Ὦ6- 
{οπίατ Ὑοαχβείε]ιο Ἠογγοτσεμοῦοεπθ 
Λισσόμενοι 601 [ο]ρῖ Ἠῖετ ἀῑε Α.]]6- 
Ρδοτίε γοη ἆθπ Λιταί, ἀἆεπ Τη - 
οἆοχ Ἠσια]Ὀιζίθη, πθ]ομο γψῖο ἀῑθ 
Αίο Τ' 91 αἱ Τόοπίετ ἀθ9β Ζετβ 
Ῥετεοπ]β2]ετέ, Ἠπ8βοἩ 1Ἠτεπα ΊΜ6βεη 
παπά Υοτπᾶ]εηϊ σαχ Αία σοβοΠ]]άετί 
ππά αἱβ εἶπο πκκατηο Μασπίς ἴπα 
ἰζζ]οπαεπ ΤιεΌαπ Ζαπι ΗεΙ] νο Ζάπ1 
γοτάειρεηπ ἀαχροβία]]6 πγετάεη. Τη- 
ἀεπι ἀἱθβθ6 Α]]εροτῖο παπᾶσολμεῦ πα 
Ἀπδοβ]α[ς αηπ ἆεπ γοτπετσεπεπάεη 
(6εάαπκεη ἀῑαθ Απίσαῦε Ἰαῦ ἀῑο Ύεγ- 
βὔπη]ιο]λ]καΙί ἆοτ ἀδίδεχ σα οτκ]ἄτεη, 

Ὀοτοῖ{αί ο 2αᾳ]θίο]ι 619 ἀῑο πβο]- 
ἀτῆσκ]]εμο Έππεπεναης ἆετ ΕΒἰυίθ 
Άη ΑοΠΙ]] νος, βθἴπθη Ζοιπ ααίσα- 
ρεῦοῃ. -- καί Ἀποὴῦ, 7ὰ Λιταί: 
ααον αἀαδιπποηπ ἆθτ ΒΙἰζεη 
σ1αῦξ 65, Τδομίενι ἀθ9 Ζοιβ, ἆετ 
εο]ωθί ἆετ Ἡοτί ἆαι Ῥομαίσβεμεαπ- 
ἆθπ 186, [κετήσιος ν 918. | 

608.χωλαί 14 πι, νγδῖ] ἄετ ΜεπβοἩ, 
8ο τα8δ6]Ἀ ον βἶολ ἀπτο] ἀῑο Τεϊάθη- 
βολές σατ Τπαῦ Ἠϊπτει[βεη 18[δῦ 
(ἀα]ει τη σθεναρὴ καὶ ἀρτίπος 
5060), 5ο Ἱάπρβαπα βἱοἈ σα τθιῖρος 
ΑΡΏϊδίο ἆαβ Ὀπτοσμί οπἴβομ]1ε[κῦ. 
-- ῥυσαί, παν Ἠϊεχ, ταη2θ]1ᾳ, πί 
ῬΏοζας απξ ἆπβ ΚΙπιπθτνο]]θ Αβ- 
βεποπ ἆοτ ταιπιϊς 1 Ὀπτεσβῦ 
ΑΡΡΙΜιοπάθη, ὙΨθ παραβλῶπες (πχ 
Ἠϊθι) ὀφθαλμώ, βοϊυπᾶτίς ᾱ. Ἱ, 
βοπεα ὈῬ]ιοκοπά πας Ῥεϊάςθῃ 
Απβθ6Ώ, πα] 8οἶομο απδ Ῥομαπι 
ἀοπι Βε]ειἀϊσίοη πὶομῦ ροταᾶθ 1Π8 
θεῖομί σα ΒΘΠΕΠ ψᾶσθη. 

604. αἲ ῥώ τε καί πο]οπο ἆεππ 
αασοἩ, ποῦθῖ καί Ζαπι ϱθηΖεη Βαὔᾳ 
σελῦτισ Ὀθδβοπάςτ απ χωλαί τι- 
τήο]κείθέ: σα 4 949. --- ἄτης αὉ- 
Ἠᾶηρίρ νοη µετόπισθε, πγθ]ο]θβ ααῦ 
πιοῦσαι σα νοχρἰπᾶθη 16. -- ἀλέ- 
γουσιν αὈβο]αίξ: βοχραπ, ἀεα[]Ιο]ιε 
607 ἐξακέονται ὀπίσσω, ᾱ. Ἱ. Ῥθ- 
παΏ]μό αἶπά, ἆαβ παρ ἀἱθ Αίο Ὑει- 
ἀοχρ]ίσ]ες είμαι Ἰαΐῦ, ψ]εάετ ραῦ 
Ζα ΠΙΒΟΠΕΗ. 

δ0ὔῦ. ἡ δ᾽ ἄτη, Ίεπθ6 αὖ6ετ, ἆῑθ 
Α{ο. --- σθεναρή πα Ἠ16χ. --- ἀρτί- 
πος, ψίθ που 8 910, Αο. ἐστί. 
Ζαπι οάμπκοι Τ' 92 Β. --- οὕνεκα 
ΙΘΒΨΘΡΟ6Π, ἆφλθιγ. -- πᾶσας 
αἱ16, Ίππο Βομπγθβίθτη, ἀἱθ Λιταί. 

606. ὑπεκπροθέει ἀπταπίοι ἆᾱ. Ἱ. 
απ5 ἆεντ ΜΙτίο ἆετ απάθτη Πθταβ 
ππά νοταπ]ᾶπ{ξ, πιῦ πάσας α]]ε 
Ἠϊηπζαχ β16Ἡ ]Ιαββοπά τοταη- 
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βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους' αἳ δ᾽ ἐξακέονται ὀπίσσω. 
ὃς μέν τ᾽ αἰδέδεται κούρας «4ιὸς ἆσσον ἰούσᾳς, 
τὸν δὲ μέγ᾽ ὤνησαν καί τ᾽ ἔκλυον εὐχομένοιο" 
ϱ δέ κ᾿ ἀνήνηται καί τε δτερεῶς ἀποείπῃ. 

Λίσσονται ὃδ᾽ ἄρα ταί γε ἄία Κρονίωνα κιοῦσαι 
2 [ιά τῷ ἄτην ἅμ᾽ ἔπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ. 

ἀλλ’, 

τιμήν, ἤ τ) ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον 

εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι, τὰ δ᾽ ὄπισθ᾽ 

Ἰ8τ{ὲ, τσ]. 9.195. Φ 604. --- φθάνει 
(από ᾱ, πο ὢ 962) δέ τε, πθ 
βλάπτουσα, ψ]ε π 985, Ρος πηπηέογθ 
Ετκ]ᾶτιηπς ἀθ8 νοτἹοτσθμοπ θα 
ὑπεκπροθέει; πώσας 15: αποῦ σα 
φθάνει αἱ ΟΡ]οκί τα ἆἄθπκοῃ: 
βοπᾶαάΙσυ τον 1Ἠπθη, ἴΊμπεη σ- 
γοτκοπιππεπᾶ, 5ο ἁαί[β ἀῑο Πηζαϊ ας 
Ὀπ]λθι] π]οαίς νενμίθη, πατ π]εᾶθς 
Επ πιαόµεν Κὔππεῃ. -- πᾶσαν ἐπ 
αἶαν: τα Θ 1. 

501. βλώπτουσα, τρ]. 
πάντας ἆᾶται. 

608. Αππεπάπησ ἆε5 ἄδρει ἆαβ 
Ύεδεη ἀει Λιταί ἀεβασίεη απῖ ἀἱθ 
ΠΙΘΗΡΞΟΕἨΙΟΊΘη γετμᾶλαιρεο, ἀ4αΏοτ 
Ἀθγπάείοῃ. --- ὃς μέν τε, ἄθροεπ- 
βαΐσ 510 ὃς δέ, παῖξ ἀθπι Κοπήππκ- 
Ὠν Αοχ. αἰδέσεται: ἀ6ἵ ϱποπιδόμθ 
Λοστ]αῦ π]τᾶ τᾶςκειοβ{]ο]ι ἆθτ Έοτπι 
4εε ἈΝερεηεαίσθς αἱ οἵπ Ῥγαθβεπϐ 
Ἠθταὔϊνατη Ῥεμαπαε]ό: υσ]. 4 4ΠΤ.--- 
ὥσσον ἰούσας Ἱπθηη αἷθ “1Ἠπι) ΠᾶΊΙΘΗ, 
ππι ἆ88, πα ἀἱθ Αίο σεβοηᾶάϊσί 
Ἠαῦ, π]θᾷε; σα Ζα τιβοπεηῃ. --- 
ΒΙπηπ: πετ ἄεπ τεαπιϊθῖσ ΒΙδεπάεπ 

τι ἣ 

π]οαῦ σατο]κπειβῦ, βοπάθτη ΊἨππα 
τοιΖε]Ἡῇ. 

609. τὸν δέ: δέ ἴπι Ναολεαίσο, 
--- ὤνησαν ππᾶ ἔκλυον σποπιῖςο]ηθ 
Ἀοτ]βίθ. --- καέτε υπά ααοἨἩ. --- 
ἔκλυον εὐχομένοιο ετλῦτθη β6ἶπ 
Ἐ]ενσθτ ἆᾱ. 1. 5οπβΠεη ΊηἨπα, ἹπΘΠΠ 
ετ ἆπτοι Βιίεηπ γοηπ οἶπεπι απάθτη 
εὔπαβ εττεῖοΏθη πσπΙ]], ἀθμὸτ. 

610. ἀνήνηται ο, Άιτάς 5βῖς᾽ 
ἈὈποῖςί: να. 679. --- καί τε εἴεῖ- 
δειπά υπ σατ, ν]θ, 284. ρ 4856. 

611. 1ίσσονται δ᾽ ἄρα: ἆπτο]μ ἀῑθ 
οἸήαθἼκομο ἸΜοτίκζε]]απς σαπι Ὑος- 
ἀρθγθαίσε 1β0 ἆα5 απ{πεηπιεπάε Ῥ6- 
πιοηβίτα αν τῷ (613) απςβ ἆετ δτβίεη 

Ἅπιςαίς, Ἠοπιοτβ Πίας. Τ. 9. 

᾽χιλεῦ. πύρε καὶ σὺ «4ιὺς κούρῃσιν ἔπεσθαι 

119 

510 

ἐσθλῶν. 

ὀνομάζοι  δ1δ 

Ὀῇ6]]ο Ίπι Βαΐσε γετάτᾶπσί. --- ται 
ἄατο]ῖ γέ Ὀείοηπί, απι ἆῑο Τάεπαᾶε 
465 Ῥαῦ]ε]ίβ ταῖς ἆθπι ἵπ ὤνησαν 
509 Ἠετνοτζαπθρεη: Ζα Ἡ 286. -- 
πιοῦσαι βὐεΏῦ Εῆχ 51οἩ: Πιησεῃ επτά. 

619. τῷ απ Ῥείοπίετ Βίε]]ο: μπι, 
πγῖθ γοτἩθχ 5θἵπθιη Βε]εϊιάἰσετ.-- ἄτην, 
ἀἱε Βείπὂνππσ σἱεὈί απὰ ἀαταιῦ Ὑεγ- 
εοεπα]άαπσ απᾷ Ὀπσ]ῆᾶοις --- βλα- 
φθείς, ἀπτοῖἈ ἀῑο Δία. -- ἀποτίσῃ 
Ῥὰ [ες ἀῑο ΝΙοβίασηίαηπσ ἆ6γ Λιταί. 
-- Απ ἀἴθβεπι Ζπβαπιπιεημαησο 15ύ 
ἄρτίσεης ϱτβδΙοΠΏ]ςἩ, ἀαῑδ ἀῑο Αίο 
ἀοοῖ πΙοµέ αἱ εἰσεππιᾶοπίσ παπά 
νη]]κτ]]ο] Παπαε]πᾶ σεάαολμῦ 198, 
αἱ5 ταῖη {επ{]]βεμο Υ ετεήμτετίη, βοπ- 
4ετη ααξ ἀαλει[ς οαἶπετ Ἠθμετει 
(οἰζμαῖξ, ἀῑθ πχ, πεπη ἄετ Μεηβο] 
ΒΕΠΟΠ Αθ]Ώετ ἆθπι Βὔεεπ Ζασεγαπάῦ 
186. 1Ἠπ ποσο πιεµν Ὀουποτί πγετάθη 
18{90. 

619. πόρε ἸΚοπδίχαϊετΏ, γψίθ δός, 
πη]ῦ Άοο, ο. 118, 

614. ἤ τ᾽ (πό πέρ ἀοοᾖ), Ῥε- 
7066Π απξ τιμήν ΑοΠίπηρς, α0ΏθΥ 
ΠΙΟΗΟΤΙΘΗΥ αἱς ἀῑε δα]εκ ένο Ἐπιρβῃ- 
ἆαπο ἀ4εξ ΕΠπσζε]πεη σεἀαςΒΏῦ, 5οἩ- 
ἀετη ορ]εκῖν αἱς ἆῑο ἆεη Ιήζεη αΠ- 
Ἠαξιεπάε Απετκεηπαησ, ἆετ ἆθγαπα 
βε]ρβύ εἴπε πΙχκεαπιο Μαεπί ἄθεν 
4ἱ6 Ἠειτεη ἆἀετ Ζἴτπεπάεη ὍὈει- 
σε]εσί π]τά. 

616. εὖ μέν πας ἆθπι Εερεηβαίς 
νῦν δέ (619): σα 4 886. -- φέροι 
ἀατῦτιπσαη πο]]ία, ᾱ. 1. Ῥετγαῖῦ 
ν/άτο αασεηπΏ]Ιο]]1ο σα 6ερεα; τα 
δέ Ίεπο αΌετ ἆ. 1. απἆετθ. ὄπισθε 
{Γἄτ ἀἄῑο Ζακαη [ο -- ὀνομάξοι, 
πίο Σ 449 ππά ὦ 941 ὀνομαίνω, 
παπημαξυ πηβοΏθη, ριᾶσπωπό: πᾶ- 
πιΘθη 11ο] ΥΘΤΒΡΙΘΟΊΘΠ, αμ]. 
πη]ό 66ΠΏΊΕΥ Απησαῦο ἆθ5 ΕΙπσε]πεῃ. 

8 
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᾿άτρεΐδης, ἀλλ᾽ αἲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι, 
οὐκ ἂν .ἐγώ γέ σε μῆνιν ἀπορρίψαντα κελοίμην 
᾽Αργείοισιν ἀμυνέμεναι., χατέουσί περ ἔμπης' 

νῦν ὃδ ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὄπισθεν ὑπέστη, 
ἄνδρας δὲ Λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους 520 

κρινάµενος κατὰ λαὺν ᾿4χαιικόν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ 

φίλτατοι ᾽άργείων' τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς 
μηδὲ πόδας" πρὶν δ οὔ τι νεμεσσητὺν κεχολῶσθαι. 
οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν 
ἡρώων., ὅτε κέν τιν᾿ ἐπιζάφελος χόλος ἴκοι" σαῦ 

δωρητοί τ᾽ ἐπέλοντο παράρρητοί τ᾽ ἐπέεσσιν. 
µέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔ τι νέον γε. 

616. χαλεπαίνοι ΟΡΙ. Ρτᾶς.: Εοτί- 
{ἤμτο στα 2"τηθη, 

δ1τ. Ὑψρι. 9 291. μῆνιν ἀπορρί- 
Φαντα, πο Π 985, πο ἆετ ἄεσεῃ- 
βαέᾳ φιλότητα ἑλέσθαι: τα ἄτιπᾶθ 
Ἠοσε ἆας ΒΙά γοπι Απ]ερεπ παπά 
ΑΡ]6σεπ εἶπεςρ ἄαοπαπάος, 5ο 6Ίέτο. 

618. ἔμπης ρ]οεϊςππο]Ἠ] πας] 
Κοπζοβεῖνεπι ῬατΏιοῖρ σελῦτί εἰσεπί- 
ο σατ Ἠααρίνετραπη, 

619. νῦν δέ: 8ο Ἀθθςτ, ἵπ Ἰτκ- 
Ἠοη]καῖξ. -- ἅμα τε: ἤθει ἀῑο Βίο]- 
Ίππβ Υοη τε Ζα Β 281. -- διδοῖ 
4ο οοπαΐα, Ψ6 164. -- τὰ δέ, πῖθ 
δ15, πη]ῇ Υετεομ]εραηᾳ 46χ ἀπτομ 
ἅμα τ᾽ αὐτίκα ΏΘΡΟΠΠΘΠΘΠ ἀμεᾶο- 
τΠΠΕ, Ἰερηα {νετ ἀερεπεαίζ εἰα[ζ καὶ 
ὄπισθεν, ἄλλα. 

690. ἀρίστους πς Ναολάτασ]ς «πι 
Βομ]α[ς. 

6ο]. πρινάμενος, Ὀἷ8 Αχαιϊκόν Τατ 
τ]θαύεταης νοη ἀρίστους. --- οἵ τε 
ητὲ. πὶομς Ο)]εκό σζα κρινάµενος, 
Βοπάθτη 6ἶπο ποεπθ Βθεύπαππαηρ Ζα 
ἄνδρας. 

699, φίλτατοι ᾽4ργ. πας] Αολῖ]]ς 
εἴρπεπι ΕερίάπάπΙς 198. 304. --- σύ 
ἄπτοἩ γέ Ῥείοπί, ππι ἆῑθ Μαμπαπῃ 
ἀπιπρ]Ιοπετ Ζα τΠΒΟΊΘη.. -- ἐλέγξῃς 
Ζα Ὀοπαπάθςη πιαςΏΘΠ, 50 4α[ι 
516 γετσεῦ]οἩ σθερτοςΒεη, γετσεῦ- 
ση ἀ4επ ερ ρεπιαοπί Ἰᾶδίεῃ. 

528 χ ὅ9. πρίν, γοι Ασα- 
ΤΠΕΠΙΠΟΠΒ. ΦΕἨπεγεεισ!: 519 ΠΒ. -- 
νεµεσσητόν βο, ἦν. 
ὔρ4. οὕτω ἵπ ἆει Ἰεἴβα, ψίθ 

μὴ ἐλέγξῃς 655 απρεάει{εῦ 16έ απά 

Εεπαπεχ 656 ααδσε[ήμνς γηχά: γαι. 
ὡς Η ὔδ. --- τῶν πρόσθεν νοη ἀ4θεπ 
ΜΒπΠΏΘΥΏη ἆ46θΥ 

κλέα ἀῑο ΜἄτεἨ, νβ. 189. 
690. ὅτε κεν ΨΒΠΠ οἶπα τς 

| 

φ 

. 

Υουσς1ῇ, ποσα - 
αρροβί(τν ἀνδρῶν ἠρώων, πε]ῦτέ πα 

άι 

3 
ἀεπι Ορίαν ἵπ Πθταίίνθπι Ἀπηπθ, 
Νεβρεηβαίσ πΙοπῦ σα ἐπευθόμεθα, ἅ 
βοπάθτπ Ζα ἆἄθπι ἀπτοι οὕτω απ- - 
ρεἀοιθείεπ, 656 απβσο[ήμτίοι «θ- 
ἀαηκον, ας πιο Ἠε]ἀάθπ ΒΙΟ] Υθι- - 
εὔμποι Ἰἱθ[δθη. ----κέν Ὀ6ὶ ὅτε ταῖῷ 
Ορίαζῖν πχ Ἠ16Υ. 

696. Αβγπάθίοη οσρΠοαΏναπι, --- 
δωρητοί, πχ Ἠϊου, Ετ (ἄ πονάς) 
ἄαὔῦεηῃ οπιρ[άπρ]1οἨ. --- παράρ- 
ρητοι, ναι Ν π2θ6, Γτοαπά]1οπσπι 
ΖπβΡτποἨ παρᾶπρ]{ο]. 
τέ ΚΚοιχθΒΡΟΠ4ΙΘΥΕΠ δἱπαπάςς, 

ὅ9τ. µέμνημαι 16] Ἀαβθ ἵπ ᾳθτ 

νοτπετρεπεπάθ α]ρεπιθίπθ ΒΘΠΙΘΙ- 
Καπσ εἰπσε]εῖξεῖ νγιτά. ---- ἔργον Ῥ6- 

Ἱ 
ἄ 

. 

τέ --ᾱ 

' | 

νι 

ρεροπ]οαῖί. -- πάλαι 8οηοη βα1ῦ 
Ίαπαον 7916, γεταᾶχ]κό ἀπτομ 416. κ. 

περαῦνο Ὀπιςολτοίναπς οὔ τι νέον 
γε. Ώι6β6ς Βεϊαρίιε] οπίβρτίο]{, Εγοῖ- 
Πο ἆει Απκπάίσαηπρ 624 Β, παν 
ΙπάΙτεΚκ{, βοίετη 8 πεὶσί, νο Με]ε- 
Ώσετ ἀαάτπτομ, ἀαίς οι ἆεπ Βΐθη 
4εχ Βείπεη Αἷοὰ Πατηβοξίρ νοετ- 
βοἩ]οίς, βἶἰοἈ βολ]ε[β]ῖοῖ, αἱ αν 
πασἩραῦ, πτη αἱ] Απογκθππιτς ππᾶ 
4ἱο6 Ίηπι Υοτπεν απσεροίεπεηπ «θ- 
βοπεπ]κα Ῥχασμίο. Ἰπάθπι αὖεχ ἀἱθ 
Φήπαοη ἄει σεσεπγᾶτισεπ σεπαα 

ο | ἘτΙπηθταηᾳ. Αβγπάείοη, πε] ἆα- 
ης αἵπ 6ἱηζθ6]πθβ Βαἱερίθ]ὶ {ῆχ ἀἱθ 
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ὡς ἦν' ἐν δ) ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισιν. 
Κουρῆτές τ᾽ ἐμάχοντο καὶ 4ἰτωλοὶ µενεχάρµαι 
ἀμφὶ πόλιν Καλυδῶνα καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον, 550 

Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐραννῆς. 
Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες ἄρηι. 
καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονοςἄρτεμις ὦρσεν 

ὄ χωσαµενη, 

Οὐνεὺς ῥεξ,, 

οὗ οὔ τι Δαλύσια γουνῶ ἀλωῆς 

ἄλλοι δὲ 9εοὶ δαίνυνθ᾽ ἑκατόμβας' δδῦ 
οὔῃη δ᾽ οὐκ ἔρρεξε «1ιὸς κούρῃ µεγάλοιο᾿ 
ἢ Λλάθετ ἢ οὐκ ἐνόησεν' ἀάσατο δὲ µέγα θυμῶ. 
ς Δ / . / / ἡ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ἰοχέαιρα 
ὥρσεν ἔπι, χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα, 
ὃς κακὰ πολλή ἔρδεσκεν ἔθων Θίμηος ἀλωήν' δ40 

πολλὰ δ᾽ 

επρρτεεπεπά σεζεϊομπεῦ 156, στα 
4ϊε Εττάπ]απσ Ζα εἶπετ εἰπάτίησ- 
Ίσοπεπ Ἰλατπαπσ {[τ ΑολΙ]] γυαῖ 
Ζαἴζεη εἶο] γετεῦππεη Ζπ Ί8βεεη, 
ππι πΙοπῦ ἵπ ρ]είοπει Ἰεῖεο ἀθ5 
Ώαπχκθβ, πῖεο ἆετ (6βεΠεηΚθ6 τε- 
Ἰαρσ πα 6εμεῃ. 

698. ὡς ἦν πὶε 5ἱθ (ἔργον) 
Εἰαθζ απά: σα 4 416, αἀνετυία]ε 
Ῥοαβίπιπιπηπς 7Ζα µέµνηµαι, 3ἱβο: 
5οπαα, παςὮ ἆεπ Επσε]πείρεη. 

6ὔ29. Κουρῆτες, ἀετεπ Ηαπρίείαάν 
Ῥ]επτοι η Ἀίοβεν πας, πᾶ]λτεπά 
Κα]γᾶοι ἀῑο Ηαπρίκκάἡ ἆθν Ἀθο]εν. 
---Ώατο] ἀῑε Ιπιρετ{εΚ{ο γεγβοίζί ππ8 
ἄετ Ώεάσπάε πα ζίεη 1π ἀῑε ΒΙζπαΊοη, 
πγοτεῖηπ ἄετ ἄτο]] ἀ4εβ Με]εασετ {4]14. 
Ώιε Ὑοταπ]αβευπσ ἆθβ Ἠϊετ ετπᾶ]η- 
ἴεπ Καπιρέες πιτᾶ ἆαπη ὄδ8--δ49 
παςΏσεπο]θ. Ζαπι Τε] ἁπτειμ ἀϊθθε 
Αποτάσαἤς, Ζ4πι Τ61], πγῖθ ϐ8 5οπεῖπῦ, 
ἀπτο]Ὦ αρΏίετο Ζτπρᾶΐσθ, πίθ ΠΕΙ- 
εοπεϊη]ο ὅδτ-- 5τ5, 186ῦ ἆετ ᾖΖτ- 
βαΠΙππεηΠαπσ ἆοτ Εν2ᾶΠ]πης ἨΙη ππᾶ 
ψΊεᾶετ βειτᾶρε. 

580. ἆμφί ]ο]κα]. --- Ζπγεϊτες Ηεταῖ- 
αὔίοὮ --- Ῥ 418, να]. 4 587. 

681. ἀμυνόμενοι πας αὐ]αῦ. ε- 
πθίῖν Καλυδῶνος, πῖο 4 156. 1Τ9. 
1 561, τοη Κα]γάοα ουγεμτεπά, 
Κ. αε]ᾶσεπᾶ. --- ἐραννῆς 818 ἐρασ- 
νῆς Η6ΏΙ16Ἠ, τοη ἆοτ ταΙποπάεπ 
Ίμαρθ, νΊε ὅττ ππᾶά η 18. 

ὔδ8. καὶ γάρ --- εἰεπίπι. --- τοῖσι, 

ὅ γε προθέλυµνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ 

ἄεη Ἀθο]ετη. --- κακόν, Ὀπσ]ϊοί, 
Νοῦ, ἆἀετ Έλεν 689, ἆαπετ ὥρσε 
--- 639 ὦρσεν ἔπι, Πα έο βἶο]ι 6χ- 
παΏαθη 18 88ε6η, Ἰοισοβοπά οὐ. 

634. ὅ --- ὅτι. --- οὔ τι ταῖῦ ΝαςΠ- 
ἀταοκ γοταησεξύε]{, Κείπεσπερς, 
νθ βἶθ ἀοοεὮ ετπατίεη Κοππία. --- 
Φαλύσια, πχ ΕΕΣ, εἶπ Ἐτπ{δορίογ. 
--γουνῷ ἁ]ωῆς--Σ 5τ. 488, ]οκα]ετ 
Ραΐ1ν. 

555. Οἰνεύς: σε]. Β 641. Ζ 916. 
5596. ἄιὸς πούρῃ μεγάλοιο ΥοΏ 

Αγζεπιῖς, πο ὅ 1561, βοη8δῦ τοη 
Αἴῃεηθ. 

ὄ8τ. 1άθετ᾽ νετρα[5 98), βο 
ἀα[β ετ ποπ]σούεης ΝΟΣΗΘΓ 4 Ἀταη 
σοᾷαοΏῖ Ἰα{ΐθ, οὐκ ἐνόησεν, ἄβολτε 
(π δεν λα αρ). π]ολμῦ ἆαταητ. ΕΒε]- 
4επ Μόσ]μοικεϊιθεα {πο ἆαπτπ ταῖς 
θἀγετβαΏγεπι δέ αππᾶᾷ γοταπείε]]αηπς 
468 Υετραπας ἆῑς επίσθρεη, πας ἀεν 
Ἠεάεπάθ αἷς βἶομετ Ῥεπείοππεη πν1]] 
(1εάεπ{α]19”: τρ]. β 88. ὃ 140. 
1 Ττ09. --- ἀάσατο Ῥὶς θυμῷ -- 4840. 
Ὑσ]. Ζα Ι 116. 

ὤ88. δὲον γένος, ΥΕ]. Ζ 180, ᾱ. 1. 
εἶηπ ρεπα]θῖσες Ὀπδες, Κείπεη σε- 
νγοἩΏπ]οπεπ θες, τσ]. 646. 

ὅ89. χλούνης πατ Ἠῖετ, 
640. Ενδίεβ ΗεπιΙβίςεα -- Χ 580. 

πακά Βολπαβάᾶςῃ. -- ἔθων ἵπ αᾱ- 
γετρῖα]ετ Βεάεαίπηπρ: πβοὮ (86ἷ- 
πεχ) αεποΏη]ποαίῦ, πο Π 200. 

641. πολλα δ᾽ ὅ γε πας] ἆθπα 
8 Ἑ 
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αὐτῆσιν ῥίζῃσι καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων. 
τὸν ὃ᾽ υἷὸς Οὐνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος. 
πολλέων ἐκ πολίων Δηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 

καὶ κύνας' οὐ μὲν γάρ κε δάµη παύροισι βροτοῖσιν" ὅ4δ 
τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς. 
ἡ δ) ἀμφ) αὐτῷ δῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀυτήν, 
ἀμφὶ συὺς κεφαλῇῃ καὶ δέρµατι Λαχνήεντι. 
Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ 4ἰτωλῶν μεγαθύμων. 

ὄὕφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἀρηίφιλος πολέμιζεν. 
τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν. 

τείχεος ἔκτοσθεν µίμνειν πολέες περ ἐόντες' 

δὴ ΠΜελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων 
οἰδάνει ἐν στήΏθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων, 

ᾖ τοι ὁ μητοὶ φίλῃ ᾽4λθαίῃ χωόµενος κἢῆρ δ0ῦ 

ἀλλ᾽ ὅτε 

ἨΠε]α[ίνεαίσ, νο α 4. -- προθέ- 
λυμνος, νε. Κ 16. Ν 150 απὰ 
πρόρριζος, πας νοτφᾶτίβσεκεμτίευ 
ἀταπά]αρε, Ῥτο]ερίβο -ρτβά ικα ξῖν 
-- ΑΟ ἀαί5 ἀῑθ Ὃ ... Ἠθτνοί- 
σεκεµτί πη]τά, ᾱ. Ἱ. νου ἀταπᾶ 
845, υρ]. 149. 

δ49, αὐτῇσιν, ῥίζῃσιν: τα 6 94. 
-- ἄνθεσι μήλων ΕΒ]ίοῃπ ἆ4ετ 
ουδ ιτῆσολτίαε, Ὀπιβομτοίραπς ν1θ 
ἄνθεα ποίης ι 449, ᾱ. 1. ἆεπ Πρρις 
νυαοἨβκεπάςιπ ΟΡεΗτομίεηπ, νβ]. πο- 
Λυανθὴς ὕλη ξ 9505. 

646. οὐ μὲν γάρ ἀθεπη ΓΕΠτΥαΤτ 
ηΙοἈ{, 

646. πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῖς, 
νρι. 4 99. 

ὅ4τ. ἡ δέ ΑγίθπΙΙ5, ἀθτεῃ Ζοτη 
πο πολ ορ] αχ. -- ἀμφ᾽ 
αὐτῷ ππι βε]ρϊρεπ (Ε0οτ), Κατ- 
δα], πᾶ]οτ Ῥερθπιτηίῦ 648. --- ῆκε 
κέ]αδον, γρ]. σ 405, πηξ ἀντήν, 
1, Ἀτ τι ππᾶ Ιαπίθά 4 οβολτοί, 
ἆ6τ ε1εἩ ππι ἄεπ Βοεβίέη Βαοϊιοηάσςη, 
ατα Βομ]α(5 ἀετ Ἰασά. Ὠαπῦ νητὰ 
Κκατζ ἆετ Βεσίππ ἀ4ε5 Καπιρίε αη- 
σεἀετπῖεῦ, η ἆθβεεπ ΜΙ{ε ἆετ Ηδτοετ 
529 τεταείσζί γγατὰρ. 

6δ1. κακῶς ἦν: νβ]. 894,5ι 4 416. 
5652. τείχεος ἔκτοσθεν µίμνειν: 

4ἱε οτί Ἰὔπποη απσεσππησεη 
ηἩχ 80 γετβύαπάεπ πετάεπ, ἀαί[Ε ἀῑθ 
Κιταίθη ἵπ Ῥ]οπτοι γοι ἆἄθπ Ἀξο- 
Ίθτη απζεν Με]εαστος Ῥε]ασετί 7α 
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550 

οὐδὲ δύναντο 

4οπκοῃ βἶπά --- ἀἱθ ππισεκθ]μτίο Β]- 
{αβοη νοη 629-- 682. ᾖτα ἀϊθβοι 
κελτό ἀαν Ὠἱομίετ ετβῦ ταῖς ἆθπι (.6- 
σεηβαῖζ δὔῦδ παπά (π8οἩ ἆοτ Ἰάηρ6μ 
ρατοπ{λομβοηθ Αι ήπταπς) 5Τ5 β. 
Ζαχῆσ]. Ὠἱθ Εο]ρο ἆετ Βερεῦθ- 
Ἠθϊζεη 166 81ο ἀἴθξθ: πας ΑπβὐτασἩ 
468 Ἰτίορθβ ἨΨετάεπ Ἀπη[αησθ ἀἱθ 
Κατείθη γοη Με]θασον Πατῦ Ῥοάτᾶπαῦ 
απ 1π. 1ητεγ Βίαᾶῦ Ε]θιτοη εἴπσε- 
ΒΟἨ]ΟΒΒΘ6Η: 19 αὖΏετ Με]θασετ βἶο 
γοπι Κτῖοµο Ζατσκ216Ἠ6, πεπθη ἆῑθ 
Κιτοίοη αἰκυα]ᾶ σαχ Οβοπείνο ἄρου 
παπά Ῥθ]αροτη παπ ἆἀἱο Αίοιογ ἴἵπ 
Κα]γάοπ. --- πολέες περ ἐόντες -- 
Έ, 94. 

668δ. ἔδυ χόλος, πο Τ' 16. Χ 
94: τα Ι 39899. Ώεπ ταπὰ ἀ4ἱεβθβΒ 
ἄτο]]εβ ον {αητοη νγὶτ ετεῦ 6θὔ Π. 

564, οἰδάνει, πατ Ἠϊθτ απὰ 646, 
βοἩγψε]]επ πιαοπῦ, απ {να]]οη 
18.6, Ὀιά]λοπαν Απβάτασκ, οπί- 
ΠΟΙΗΠΙΘΠ ΟΠ ἆθτ Ῥεπεραπᾳ ἆἀεβ 
Μεετεε: γρ]. πορφύρειν ὃ 49", 
ἐπιζαφελώῶς Ι 516. Ζαπι οἆμπ]κου 
Σ 108 Π. Ἱπ ἆθπι ἄ8πσεηπ Περί εἶπε 
1ίεε Ἡππάεαίαηπα απ --- 
νόον ρ18 φρονεόντων Ξ- | 311. 

665. ἦ τοι ο, Νασλκαία- ἀἱο πηῖῇ 
ᾖ τοι ὁ ΏΘΡΟΠΠΕΠΘ πγγθἰξοί]ρο 
ἀΠεάεταης ἆθββε]ρεῃ 166 ἀπτοῖ ἀθ 
{ο]σεπάς Απθζημταηρ ἄδεν ἆῑθ Ε]ίατη 
4ετ Ἐ]εοραίτα απύεχρτοσμεἨπ, ἆ38 
7πεϊιο ἀεά {ο]ρύ 5Τ8. 
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κεῖτο παρὰ µνηστῇ ἀλόχω, καλῇ Κλεοπάτρῃ. 

κούρῃ ἸΜαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνίνης 

Ἴδεώ 8’, ὃς κάρτιότος ἐπιχθονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 

τῶν τότε, καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἶλετο τόξον 

Φοίβου ᾽Απόλλωνος καλλισφύρου εἴνεκα νύμφης" 660 
τὴν δὲ τότ᾽ ἐν µεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 

᾽Αλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον. οὔνεκ ἄρ) αὐτῆς 

µήτηρ ἀλκυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσα 
κλαϊ’, ὅτε µιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος ᾽Απόλλων. 

τῇ ὃ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέόσων. δθδ 

ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωµένος, ἤ δα θεοῖσιν 
πόλλ᾽ ἀχέουσ᾽ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο, 
πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἁλοία 

κικλήσκουσ᾽ ᾽άΐίδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν., 

6δ6. κεῖτο, πὶο Β 688. Η 2980, 
πας ἄθεπι Νερεηπρεστβ ἆει Ὁπι]ᾶ- 
Πρ]καῖῦ, 

56π. Εὐηνίνης, ϱεὈϊ]ᾶεῦ πγίο᾿4δρα- 
στίνη ΕἘ 419, ἀετ Τοοπίεχ ἆθβ ἂλο- 
Ἠβοβεη Ἐϊπ[9ᾳοῦέοε Ἐπεποβ. 

6δ9. τῶν τότε, 7α 654, να]. τά 
τ᾽ ἔνδοθι γ 220, τῶν ὄπιθεν ᾖ 66, 
τοῦ ]επετ άαπια]ς, ᾱ. Ἶ, ππέος 
ἄεπ Ζεϊιραποβεεῃ. --- παΐ ῥα απ 
ἀθεπηπ αποἩ, σατᾶοκπεϊθεπᾶ αι 
ἄετπ Ιπ]πα]6 ἀθδ θγβίεη Πο]αὐϊτεα ίσος. 

660. νύμφης, ἆἀῑθ πεαγετπιᾶμ]ζθ 
Έταα, Μαιρθβεα, πε]ελε ἀει Μεβςθ- 
πῖθγ [άα8 ας Ἀξο]ίοη επε{ᾶμτύ Ἠα[{θ. 
«εσεη ΑΡρο]]ο ετᾗοῦ εχ ἀ4εηῃ Ῥοσεη, 
ππα βἱθ 1Ἠτα π]θᾶει Ζα απίγεΙ[δεη, 
4α ἀ16βετ εἷο σεταιὈί Ἠαΐζίο 664. 

561. δὴν δέ, ἀῑε Κ]εοραίτο. 
862. ἐπώνυμον παὈεπαπηῦ ἆᾱ. 1, 

της (ρεάεπζαησατο]]επι) Βείπατπθη, 
ποταα, β1οἩ 4ἱο Ετκ]ᾶταπσ βο]1ε[Εί: 
οὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ναοΙ] πᾶπι]1ςἩ. 

668. ἀλκυόνος (παχ Ἠ]ετ) πολυ- 
πενθέος οἶτον: ἀάξ Ἰείροπεπ ἆεβ 
Ἐμενοσε]ς (66, ἀ4ε5 Μάπποπεηβ 
οᾶει ἆετ ὀπησεπ Ῥετααοί, αππαῦ- 
Ἰἡρρισ πολπιβισο Κ]ασείῦπο ετ- 
φομα]]οι. --- Ἠἱ9 Ῥεπεππαπσ ἆετ 
Τοεμίεν πας] ἆθπι Ῥομίοκβα] ἆθν 
Μπίϊΐαν, πο ἀἱδ Ναπιεη Τε]οπιασῇ, 
Μεσαρεπίπεεβ, Ζα ὃ 11, ΠΒ ἄον 
Ίαρο υπά Ῥήππππαπςσ ἆθεβθ Ὑαίογε. 

664. ἀνήρπασε επἰτα«ξίθ ΙΠ ἀῑςθ 
Ἠδπα, αοπβαῦ τοη ἀετ ιπάβρταιῦ 
(ίσα ὃ 516), ετιηπετῦ απ ἀῑθ ΒΤΙΡΟΙ- 
περαπσ ες (αωγπιεά 1π ἆεπ Ἠϊπι- 
τηθ]: Τ' 2994. 

665. τῇ (ΚΙεοραίτε) ὅ γε: Ίίθ- 
ἀεταιίπαππιθ ἆθβ (6εάαπκοηπς τοη 
ὅδθ παςἩ ἆετ Απδζμιαης 6δ9---664. 
παρκατέλεχτο, ῄπὶθ ποοἩ 664. -- 
Άνεῖτες ἨΗεπαϊεδίομ -- ἆ ὄ18. 

6θ6. ἐξ Ἱπίέο]σο.-- ἤ δα πε]οῖο 
ηἈτα]1οἩ. -- Θεοῖσν, ηΒβοὮἈ ἆθπι 
6εσεηκαί7 ὤθ8 αἰπά ἆἱδ οὔετεῃ, 
Ἠήπηπι]ήβοπθη ἀδθίθς σοπιδίηῦ. 

56τ. πόλλ᾽ ἀτιησεπα, Ἱπρτᾶῃ- 
εί1σ, σα ἠρᾶτο. -- φΦόνοιο Κααδα]ετ 
επεθῖγ2α ὠχέουσα. Τα ἀεπι Μαπιρέ 
ΖνΙβεπεπ ἄεπ Α{οιετη ππᾶ Κατείεπ 
ἰδύείο Με]εασει εἶπθυ ἀει Βτᾶᾶετ 
4ετ Α]λᾶα, 

6686. πολλώ Ποβί1ρ. -- γαῖαν 
ἁλοία (παν Ἠ1εχ): γ]θ τπβη Ὠ6ί Απ- 
τηίαησ ει ΠΙπηπι]Ιξεοπεη ἀὐ[ίετ ἀῑθ 
Ἠᾶβπάο επιροτποῦ, Ῥεί Απτιΐπιησ 
4ει Μεετρθδίεγ ἀῑο Ἠᾶπάο ρεσεη 
ᾷ4αε Μθει αιβεἰτεοκίθ, 9ο εεπ]ασ 
τηαπ οί Απταίαπς ἆἀετ ὮὈπίετ- 
ΙχάϊβεπεὮ ΑβἰεὮ ὖπ Βοάθευι πετίεπᾶ 
παῖῦ ἆεη Ηάπάρη ααξ ἀῑε Ενάςα, σ]δΙς]ι- 
δαπ1 απ 1ητο Ὑ/οβπαπς βπροσμομά, 
γσι. πμ ο, --πολυφόρβην, 
ητχ ποσο 3 3200. 801. 

669. ως 4δΊ. 



118 

πρόχνυ καθεζοµένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι, 
παιδὶ δόµεν θάνατον" τῆς δ᾽ ἠεροφοῖτις ἐρινὺς 

9. ΙΔΙΑΔΟΣ; ]. 

ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν., ἀμείλιχον ἤτορ ἔχουσα. 
τῶν δὲ τάχ ἀμφὶ πύλας ὕμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρειν 

πύργων βαλλομένων᾽ τὺν δὲ Λίόσοντο γέροντες 
Αἰτωλῶν., πέµπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους. στῦ 

ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι. ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον' 

ὑππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, 

ἔνθα µιν ἤνωγον τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι 
πεντηκοντόγυον. τὺ μὲν ἵμισυ οἰνοπέδοιο 1] η . ή, ᾿ 

ἥμισυ δὲ φιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταµέσθαι. 680 

πολλὰ δέ µιν Λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οὐἰνεύς, 

οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς ὑψηρεφέος Βαλάμοιο 

σείων κολλητὰς σανίδας, γουνούµενος υἱόν' 

5τ0. δεύοντο Ὦ]β κόλποι ρατα{α]ς- 
[8ο] εῖ ΑΠΡΘΡΟΕΠΙΟΒΕΕΩ η παὺῦ- 
εζομένη. 

δΤΙ. δόµεν αὐλᾶπρὶίρ γοηπ ἠρᾶῶτο 
66 παπά ἁλοία πικλήσκουσα ὄθ9, 
πγθ]ομθς οΏεπ{α]]5 ἆοπ Βορτίβ ἆθτ 
ΒῬπίο οπ{]ᾶ]6. --- ἠεροφοῖτις, 6 
ποςἩ Τ 81, ἀϊεΙπι Ώαπ]κκαὶ 5οἩτοεῖ- 
{επάς, πζ Βοσαρ απξ ἀῑο ἠερόεντα 
πέλευθα (υ 64) ἀετ Ὀπίετνεϊί, --- 
ἐρινύς: τα 4ὔτ, 

ὅτο, ἔκλυεν ἐξ: νσ]. α 828. 4 608. 
Ααα]]οπά 18 ἀἴθθο Βεπιετκαηπσ 
Ἠϊ6γ, ποῖὶ ἆοτ ἀωτοιῃ ἀῑο Ύει- 
Βπεμιησ ἆετ Μαΐζετ Ἠετοεϊσε[ϊ]μτίθ 
Τοὰ ἀεβ ἨΜε]εασετ απ[εετηα]ῦ ἆοχ 
ἄτεηζεηπ ἀἴθρειτ Ενζάπίαπςσ Παρί, 
Ναολ ἀϊθεετ Καηῃ, πο ἀῑδ ΑΠΊΘΗ- 
ἀἆππρ απ ΑομΙ]Ι 600 Π. 7αϊσί, Με- 
Ίθασοχ ψεᾶετ ἵπ ἆθπι Καπιρίο 21 
Ἠείίαηςσ ἀετ Υαἰετείαάί, ποςἩ πη- 
πη]{θο]ρατ παςη]Ἠετ ρε[α]]οπ βθδῖη, 
ΝαοεἈ απάθτη Ῥασδεπ Πε] ϱτ ἵη ἆετ 
Ῥελ]ασλί πας ἆεπ Κπτείεη ἆπτο] 
4ϊε Ρ{εῖ]ε ἆθεΒ Αρο]]ο. --- ἀμείλιχον, 
νρ]. 158 Αἴδης ὠμείλιχος. 

5Τ5. τῶν δέ, αὈ]αβινίδεπεχ (θηε- 
Άν, Υοη 16πεπαῦετ, ἀεπ πτεύεη, 
Ζα ὀρώρει. --- ὕμαδος Εεἴδβο γοη 
ἀἆθεη ΒΜΠΙΠΙΕΠ, 4ῦθγ πτύπος ἆαβ 
ι] :ὃ Ἠποθη, 1δέσέετες ετ]ἁπίαετῦ ἆπτο] 
πύργων βαΛ]. Ὠῖε Κατείεπ Ῥδάτομ- 
ἔεπ ]εισῦ ἆπτο]Ὦ εησο Εἰπδομ]ε[βαπς 
υπᾶ Ρεαὔγπιπηρ 4ῑε Ῥίααῦ. 

ὄτ4. πύργων βαλλομένων (επεξ. 

αΌβο]., Ιπάσπι ἀῑθ (απι που β1οἩ 6χ- 
Ἠπευεπάεπ) Τὔνπιο (νοη Βίθίπθη απά 
.6βομοββεπ) ροίτοβεπ Ὑιτάθη, --- 
Ζνοϊίθρ Πεπη]ο[]ο]ι --- 2 448. 

δτῦ. πέµπον δέ ρΡατα{αἰκΡΙβοἩ: σπη- 
ἀαοπι εἶθ βΒπάίεΠ’.  ἀρίστυς ἆῑθ 
εἀε]είθη, ΒηΠΘΒΟἸΘΗΒΕΟΠ. 

σττ. ᾽Αθγπάσίον οκρ]οαίϊν, 
πεδίον 5ο, ἦν. 

ὔτ8. τέμενος: τα Ζ 194, --- ἑλέ- 
σθαι βδῖοὮ ας ᾶ]6Ἠ, 6ἶπ ὮῬ6- 
βοπάεχετ Ύουζας, νβ]. 5 194. 

στο. πεντηκοντόγυον: γρ]. η 118. 
σ 8Ί4. --- τὸ μὲν ἥμισυ 48β 6ἶπθ 
Βΐσο], ἀῑο Ἡ ἄ]1ΐ6, --- οὐνοπέδοιο, 
οποίίν. αρροβίθίνα8: Ῥοβῦεμθπᾶ ππ1 
νδΙ. Ζ 196. 

680. ψιλὴν ἄροσιν, ι 184 ἄροσις 
λείη, πὶοαί παῦ ἨάππιοἨ. ὮθδοίκέθΒ 
Αοἰκθη]απᾶ, Ρτλάικαὔῖνο Αργροβίίοα 
η ἦμισυ, Ῥεϊίάες αὐημᾶησίσ νο 
ταµέσθαι βἶο] αΏβίεσκθη, α18- 
ϱομθίάοῃπ. Ώα8 ηποϊίο ἀθά ἀοτ 
ΑΡΡΟΒΙΕ1ν ΔηΏ τέµενος Ρ65ΟΠΙΟΒΒΕΠΘΠ 
Τε]απσς πᾶπη]ΙοἩ 160 Ζατ ἨἩαιρίκοι- 
βἰτι]κύοη 6τ8 Ζυτήσκρεκοπτέ, Ππᾶθπα 
εως εἶπορ οἰπ[ασμεπ επείίνας αρ- 
Ῥοβίάναβ ψιλῆς ἀρόσιος οἵηπ πετθς 
Ιπβη]ν ταµέσθαι, επι ἑλέσθαι επί- 
ερτεσπεπά γοπι Ηαπρίνειραπι ἤνωγον 
αὐλᾶηςσίς σεπιαοπῦ 186, --- πεδίοιο 
ρανάγετ 6επεν. 

580, ἐπεμβαίνω ΏηἩΣ Ἠ16Γ. 
68δ, σείων απῬροοσ]επά, 8π ἀῑθ 

γ6γβοΒ]οβδεπο ΤΗΠΓ. --- πολλητάς πα 16 

-- 

4 
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πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια µήτηρ 
ἑλλίσσονθ”' ὁ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο' πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι, 586 

οἵ οἳ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦδαν ἁπάντων' 

ἀλλ᾽ οὐδ) ὡς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσδσιν ἔπειθον, 
πρίν γ᾿ 2 ὕτε δὴ θάλαμος πύκ᾽ ἐβάλλετο. τοὶ δ᾽ ἐπὶ πύργων 
βαΐῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ. 
καὶ τότε δὴ ἸΜελέαγρον ἐύζωνος παράκοιτις σ90 

Λίσσετ᾽ ὀδυρομένη, καί οἳ κατέλεξεν ἅπαντα, 
κήδε᾽ ὅσ᾽ ἀνθρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ ἁλώῃ' 
ἄνδρας μὲν κτείνουσι. πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, 
τέκνα δε τ᾽ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας. 
τοῦ ὃδ᾽ ὠρίνετο θυμὸὺς ἀκούοντος κακὰ ἔργα, 596 

βῆ ὃδ᾽ ἰέναι. χροὶ δ᾽ ἔντε ἐδύσετο παμφανόωντα. 
ὧς ὁ μὲν ἀἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὺν ἦμαρ 
εἶξας ὦ θυμῶ" τῷ δ᾽ οὐκέτι δῶρα τέλεσσαν 

΄ 

Ἐπϊταπρε]η Υει5ειθη, πο φ 
194. --- γουνούμµενος, ομπο Ἠῆοῖς- 
βἰοπί ααξ 46 αταρτϊπσ]σ]α Βεάει- 
ἴαησ πο ἕ 149. 4 190. Ο 6690, 
ἀοοι πης οἴπει ἆαταας [εεσε]ια]ζθ- 
πθη Βήείσεταπσ ἀες Βεσοτ]ῇς: 1π- 
αἰθπαΙσςί[]εμεπά. Ρίο ἀτεῖαβγη- 
ἀθίΙβεὮ εἰοῃ {οἱσεπάεπ ῬατΠοϊρίει 
66Ώεηπ Ζα Λιτάνευε εἶπο ἀεαϊ]]]θτίε 
Βομι]άεταηρ ἄθγ εἴπσ6Ιπεη 51ο] τ8βο] 
{ο]σεπάεπ Μοπιεπίθ, ἆαπετ  απι 
Βομ] [8 ἀ.β δοπεῦ επρεβτ]]ομθ γου- 
νούμενος. 

584. πολλὰ δέ γε δ8ῦ, ΑΠΑΡΠΗΟ- 
τΊβοὮ νηεάετπο]ῦ αας 681. Ἠϊ6υ ταῖς 
Ῥείοπίεπι τόν γε, νρ]. δδ1...-- Πα- 
Ῥορτει[]οὮἩ 160, πο αποι Αἰιᾶα 
{τοῖσ 1ητθς ΙεΙάεπβοβα{ὔΠεπεπ ἄτο]]ος 
ππά ἀετ Ὑετβποεπαπς ἆθς βοῄμπεθ 
βἰοὮ οη{βδοΠ]είδεη Κοππίο ἆεπιςε]Όεῃ 
ταῖς ἨΒϊίεη Ζα παΠεΗ. 

586. μᾶλλον πος] πιΘΏΤ, παΙτ 
Ἠπι 50Ο ΠΘΗΥ. -- πολλὰ δέ ϱο. 
ἐλλίσσοντο. 

δ8Ί. Το. ι 98. 
6868. πρίν γ) ὅτε δή: τα 488, 

ποπεῦ ταῖῇ Αοτίεί, τσ]. ΛΜ 45π. ψ 48. 
ν 922. ὃ 180, Ἠΐου ταῖᾷ Ἱπαρετίεκίεπ 
Ζπχ Βομή]άοναπσ 4ετ Βιπαδίοη. --- 
πύκα ἀῑ ο {ξ Πϊπίετ εἰπαπάεχ ᾱ. 1, ταῖς 
εἴποπῃι Ἠασε] γοη («8806ΠΟβΕΘΗ. 

689. ἐνέπρηθον, πὶε βαΐνον ἆε 
σοπαΐιε. 

690. καὶ τότε δή πΙπιπιθ ὅτε δή 
688 αα{, πίθ ἴπι ΝασΠεαίζθ. 

691. πατέλεξε πᾶλπ]ίε Ἰς6τ,. --- 
ἅπαντα, 81168, πᾶπετ Ῥεεαπιπιῦ 
ἄατομ κήδεα, πε]ο]θ5 γοταηροβ{ε]]{ 
1, πο η 345. ν 16. 

699, τῶν -- ἁλώῃ Πε]αανεαῖα ἵη 
Κοπάιδιοπα]θπι ΒΙπηθ: 7Ζα 4 654. 

698, Πευλμαβίος Ὀθουραπα ἵπ ἀῑθ 
οχαξίο τεοῖα. -- ἀμαθύνει (ἅμαθος) 
πατ Ἠ]θς, πιαοπῦ σα Βίαιῦ, 1εσί 
ἵπ Αβοῇ9. 

694, ἄλλοι Ἐτοπιᾶςα, ᾱ. 1. Εαϊπᾶθ. 
-- βαθυζώνους τε γυναῖκας, πε 
ποοἩ γ 154: ὑιο[σοσῆιτίοαίε, ἀἄετεπ 
Εεφᾶπᾶει πἰομὲ αππιθέο]ῦας πέος 
ἀεπ Βταδίκαβίεη οᾶθς απι ἀῑε Ταϊ]]ε 
σοσιτθες αἶπά, βοπάθτη παπι ἆἷθ 
Ἠγείεμεπ, 8ο ἀαΐς ἆῑς ἀὔτίε]ραπᾶ 
ααξ ἆθεπ οΏετη Ἠάπάρθτη ἀε.ξ ΗΠί- 
Κποοπθπς τα ϐ. 

696, Ἐτείος Ἠοπιϊεῦίο] ᾱ- υ9. ω 
918. κακὰ ἔργα ἀῑε βοΒ]Ιπιπη8 η 
Ὠίηπσο, πας ὄ9θ2 κήδεα. 

696. χροῖ,]οκα]ετ Ὠαέῖν ἆες 21ε]ς : 
8Ώ ἆθῃ ΤιοΙὮ, γε Π 64. -- ἔντε 
-- παμφ. Ξ ὀ 190. 

698, εἴξας ᾧ θυμῶ, να]. ε 126. 
ν 149. 5 159, Ηαιρίῦοαείβ 4ες (6ε- 
4απ]κθης πας Ναομάναο]ς απι Βομ]α[ς 
465 Βαΐπες πι Ὑδτβεαπίαησ: 1πάθπι 
6 β1ο]λ ἆπτοὮ ΒΕεΙΠ 61σπθβ (τοπ 
Μη]οιά ετστίβεπες, 696) Ηουνζ Ὀε- 
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πολλά τε καὶ χαρίεντα. κακὸὺν δ᾽ ἤμυνε καὶ αὔτως. 

ἀλλὰ σὺ µή τοι ταῦτα νόει φρεσί, μηδέ σε δαίµων 
ἐνταῦθα τρέψειε. φίλος" κάκιον δέ κεν εἴη 
νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν' ἀλλ᾽ ἐπὶ δώροις 
ἔρχεο" σον γάρ σε θεῷ τίσουσιν ᾿Αχαιού" 

εἰ δέ κ᾿ ἅτερ δώρων πύλεμον φθισήνορα δύῃς. 
οὐκέθ) ὁμῶς τιμῇς ἔσεαι, πόλεμόν περ ἀλαλκών." 

β{1ΠΙΠΙ6Π 1168, π]οΏί σορεη ΒΕἶΠΘΒ 
εἴσπεπ Ηοτζεπε Ἠ/ππβοἩ ἆεπ ΒΙεη 
4ει Βεϊπεη παοΏραῦ. Ἠθδίίο ετ ἴπι 
ἸαίΣίθτεπ Εα]Ιο περεη εαἶπετ Βο]οβί- 
ὕρεγπήπάαηπρ ἆἀῑθ στὂ(είο ΑπεΓκεη- 
ΠηιΠς ρε[απάεη, 8ο Ῥῆ/[δίθ οχ αἱ ]είσί 
εἶπ, ἆαπθιτ 1ππι Παπ αποἩ ἆἱθ 8Π- 
ρεροίεπθηπ (088οεπεηΚε Υοτ]οτεή σῖτ- 
σοη. --- ἐτέλεσσαν νετ τοπ θη 
ἆ16 ἵπ Απβεῖσλί σοε{ε]]{έεη ἄθεομεπ]ο, 
ᾱ. 1. ϱαΏεηπ ἀἱθ ΥΘΓΑΒΡΤΟΟἨΘΠΕ6Π ({θ- 
βΟΠΘΠΚΟ. 

699. καὶ αὐτῶς αποἲ 8ο, ἆᾱ. Ἱ. 
ομπε 8εεπεηΚκθ. -- Ἐτείερ Ηαπη- 
Μο -- ϐ 904. 

600. ταῦτα, πε ἐνταῦθα, απξ 
ἀ4α5δ νοτπετρε]επᾶς σατής]κγγθΙβοπ: 
5οἼοπο ἀαΜθάαπκαπ, νο κίοθ Με]εα- 
ῥτοβ Ἠθρίο. ---δαίµων, Ἠ]ετ αἱβ Γε]πά- 
Ίσμο Μαςλί σεἀαςΏί. 

601. ἐνταῦθα, παχ Ἠ16Υ, 4 αἨ1Π. 
-- τρέψειε πηῦρο τΙοΏἈίθἨ, {τεῖ- 
Ὄθμ. --- κάκιον δέ Ῥορτήπάθπαοι 
Φαίζ;, ἀει Εοπιρβχαν Ἱππτῆ]τ- 
11ο πετ” πιῖθ Ῥοσασ αα[ ἆθπ {οἱσεῃ- 
ἀ4θπ ερεπεαίᾳ: ἐπὶ δώροις. 

609.Ώεχ Νασλάτασκ ἆες αεἆκηκεης 
τί απξ καιοµένησιν: ετβῖ νΕΏἨ 
516 Ώτ6αππθη, 50 ἀαίβ ἆπ ἀῑολ οτε 
ἀπατο] ἀῑςο Ἀπ[βετείθ Νοῦ Ῥοβίτηπιει 
Πε[εεεῦ, --- Ὀπρενϊσκειομ ασε Ὀ]εῖου 
ἀαθεῖ Αολι]]6 Επίβολ]α{5 πας Ἠαιβθ 
2ατςκζακεμτοη, επ ΠὈτίσεπβ αποἩ 
ΑΕΠΙ] εε]νεί 609. 619 Αοποιπ Ἠα]ρ 
ααΐφερεῦεπ Ἰαῖ, απά νδ]]]σ 650. 
-- ἐπὶ δώροις, νβ]. ἄ 804. ᾧ 445, 
Αα {άῑε (αηπφεβροίεπεπ) ἄθεοβμθπ]χκο 
τη, π]οπο 5ονγοἩ] ατα ἆθς πια{οτ1ε]- 
Ίεαπ Ὑοτζεῖι]ς π]]επ, βοπάετη, πίθ 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

4ἱο {ο]ρεπᾶοε Βερτϊπάαηπρ ταϊρί, 
γοχ αἶ]θπι να] 6χ βοπβύ ἆθτ νο]]εῃ 
Αποτ]αοππαπσ παπά ἀ468 Ώαπ]θβ νοη 

605. 
τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς: 

» Φοῖνιξ. ἄττα γεραιέ, διοτρεφές, οὔ τί µε ταύτης 

χρεὼ τιμῆς' φρονέω δὲ τετιμῆσθαι «4ιὸς αἴσῃ, 

ἤ μ᾿ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν., εἰς ὅ κ ἀυτμὴ 

εοἶίοηῃ ἆετ Αολμᾶθτ τεχ]αεᾶσ πε]μετ - 
ψὔχᾷθ, 

604. φθισήνορα: τα Β 885. ᾗὉ 
606, ὁμῶς, ἵπ ρ]αοίοποετι ἄταάο, 

ω-- 

νο ]εί26. --- τιµῇς 818 τιµήεις κο- - 
(γαλμῖοτί, νσδ]. 416 τιμῆντα, η 110 
τεχνήσσαι. 

Υ., ο06---θὔδ. Αοεις’ Απζιονί. 
Αἰακ᾽ Ιείσίεν Υεγβιοῖ ιά {ι1ἱο- 
τθείδιώιῇ. 

00Τ. Φοῖνιξ, ἅττα γεραιέ, Ἠίθ Ῥ 
661, Ἠοι της ἆεπι οἨτεπάεηπ Ζ- 
βαἱζ διοτρεφές. --- ταύτης, ἀοτ 608. 
606 εννἈ]πίεα, γοηπ ἆεπ Αολμᾶθιηι 
1π Απββϊοπίς βἰεπεπάσπ Εμτο, 

--, 

608. φρονέω Ίο] ἆθη]θ, πο Ι. 
98, Ἠϊ6ι ΙΤΟΠΙΒΟΝ. --- τετιμῆσθαι, Ζα 
88: "βοεποπ) Έπτο σα Ἠ8βΏθη. --- - 
ἄιὸς αἴσῃ, πῖθι 6ὔλ. Ο 881, ἀπτολὶ 
ἀϊο γοη Ζ61β ροβαπᾶίο ΒοΠμ]κ- 
καηπσ, ᾱ. 1. ἀπτοι ἀἱθ βἶοα 1εσῦ 
νο]]σίεπεπάα Ἠτεά]]απρ ἆετ Ζαβασο 
468 Ζειθ 4 509 {., ἀϊο ῬεάτάπσηΙβ 
4ος Δολμᾶςτ, 

609. ή, Όθποσεπ απ αἴσῃ, αΏοτ 
ο. 

νιθ ἀϊθ6βεγ Βερτιβ ἀπτοι ἀεπ (θ- 
4 αη]κεηΖαβατηππεηΏαης νοτπεχ πᾶ]λθς 
Ῥοβπαπας 180, ἀἱοθ ἆἄπτοαι ᾖΖειρ) 

μχος 

Ῥομίοκαηπσ παῖχ ρεποχάεπε Ἐλτθ, 
-- μ΄ ἕξει, νβ]. πλέος µιν ἔχει α 
9ὔ, ΠΙΙΥ αηΠαΙἴΓΘη, Ὀ]είθεη ση]τα: 
Ίη 6ερεηραία Ζα ἀ4ες ππεπβομΠσ]θη 
ΑπειΚκεππιησ νου Σψφειο]πα/ ες 
Ώαποτ. -- παρὰ νηυσὶ κ. ο91Πθ 
Ἠήολβῖοπί ααέ ἀϊο {ᾷπει 8π8ρθ- 
εΡχοσπεπο ΑἨβιοπῦ Ἠθϊπιπαίβμτοη, 

κ.” 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. 

ἐν στήθεσσι μέν] καί µοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 

121 

610 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω. σὺ ὃ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 
µή µοι σύγχει Θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων. 

᾽Ατρεΐδῃ ἤρωι φέρων χάριν’ οὐδέ τί σε χρὴ 

τὸν φιλέειν. ἵνα µή µοι ἀπέχθηαι φιλέοντι. 

καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν, ὕς κ᾿ ἐμὲ κήδη. 616 

ἶσον ἐμοὶ βασίλευε καὶ ἥμισυ µείρεο τιμῆς. 

οὗτοι δ᾽ ἀγγελέουσι, σὺ ὃ᾽ αὐτόθι λέξεο µίμνων 
εὐνῇ ἔνι µαλακῇ' ἅμα ὃδ᾽ ἠοῦ φαινομένηφιν 

φρασσόμεθ’. ἤ κε νεώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽. ἦ κε µένωμεν. 
3 

Φούνικι στορέσαι πυκινὸν 

νσ]. 619. --- εἰς ὅ κε πας Έοη- 
Παπκΐν: σα Η 91. γετβεοΏ]α[ς π]θ 
Κ 89. [Αὂημαπσ.] 

610 -- Κ 90. Ἀπεῖιες Ἠειηϊβίίομ 
-- Χ 988. ἐν στήθεσσι µένῃ, νο]. 
4επ ἀεσεπεαίπ 409. 

612. Εγταίο ἨεπιϊκΙοἩ: νσ]. Ν 
808. σύγχει νοχπΊττε, Ιπᾶσθπι ἆῑθ 
5ΟΠΙΙΕΙΖΙ6Πε Κ]ασο ἆἀθε5 Ετειπάθβ 
Ἰπ ΑΒ8ἴπ6πι Ἡθδιζεη Ἐπιρβπάππσει 
Ἠεγνοττα{ς, ἆῑοθ εἴπεη ὈὨϊπετίσθη 
εάαπκεη πιἀετείτεϊῦθη, --- ὀδυρό- 
µενος καὶ ἀχεύων ΑΥΠΟΠΥΠΙΘ Απς- 
ἀτᾶσοκε σαν ὙΨετεὔτκαησ ἆεβ Ἐ6ε- 
6τῖΏς, πο που] β 28. ὃ 100. ξ 40. 
6 128. 

6189. φέρων χάριν, Καπβα] σα ἆθῃ 
νοτηετρεπεπάεη Ῥαν[ο]ρίθη.--- οὖὐδέ 
τί σε χρή: 7α 496. 

614. ἀπέχθηαι φιλέοντι, Κοπῖτα- 
βἰ]ετεπᾶο Ζαβαπιπιεηρίε]]απσ, ΒΙΠΗ: 
απξ ἀαίς π]ολῦ πιθῖπο 11εῦθ σα ἀῑτ 
βἶο] ἵπ Ἠαίς γετκεβτο. 

6156. καλόν Αο. ἐστί, πο] 5{θ]ιῖ 
68 ἀῑτ απ: αἀτειραίνος Αργπάείοη, 
-- σὺν ἐμοί, πιῦ Ὠείοπίεπι Ῥτο- 
ΏΟΠΙΘΗ, πι εσεηρβαῦ” ζα Ασαπιεπι- 
ηΟηΠ 618: απ πιείπετ Φθ1ῖθ, τν 
πχ γοτραπάρῃ. --- ὃς κε τα Κοι- 
Παπκάν: τα 4 654. 

616. σον Αεοπβ. ἀθθ Ιπ]α]{ς 7α 
βασίλευε, πὶθ ἥμισυ 7α µείρεο: 
πι σ]εῖοπεπι Τεῖ]---πατἩἅ]Εία. 
Ὅ1ορ Αποτριείοεπ Κοπιπηῖζ Ζατηα] πας] 
ἆθπῃ γοτπετσθμεπάεη Ταάε] 5ο ππγθευ- 
πηϊ{εΙί, ἀαΐβ ἆετ Ὑδτς πας Ἰαητ- 

ᾖ καὶ Πατρόκλω ὅ γ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ 
Λέχος, ὄφρα τάχιστα 
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βοπθϊπ]ο]]αιῦ Εῆτ αποοΏίῦ σο]α]ίοη 
ψητά. [Απμαπσ.] 

617. ἀγγελέουσι ᾱ. 1. φποτάθη 
πιθῖπο (8156 Ε) Απγοτί ἄθετρτίπσεη. 
--- αὐτόθι, απ Οτύ απᾷ Βΐο]]ο, 
Ἠ1ετ. --- Λέξεο, γνοπι σεπιβοηίαοη 
Αοτϊςῦ ἐλεξόμην (Βίαπιπι Λεχ-). 

618. Εγταείες ΗεπιϊεΙοηἩ -- Κ Πδ. 
ὰ΄ 604, χ 196, ππεῖδει --- 2 600. µ 
94. ο 996. ν 

619. ἤ κε --- ἦ κεοῦρ οἶπα -- 
οἆετ εἶπσα, πα Οοπ]αποίν. ἀτπτι- 
ἰαξῖν. -- ἐφ᾽ ἡμέτρα, τα ἆεπι 
αηπβτίσς6η, ΓΗ Ἠαας αππά Βθεῖίσ 
ΖΊΒΑΠΙΠΙΕΏ, π]θ ο 88. Κτ. Ὀι. 48, 
8, 6. --- Βο ἄπάθτυ ππατ ΑοΠΙ]] απ 
4ετ ο,εηπ ἆθεπ (θφαπάζεη οτζαϊ]ἔαῃ 
Απσοτι πΙομθβ; αΏετ ἀαί5δ ΒΠοιπ]σ) 
Ἠεάε απα[ 1Ππ Ἐππάταοὶκς σοπιαοΏί 
Ἠαῖ, Ζεἱσῦ απαίβετ 612 ἆθτ Ὠ6ῖ πεῖ- 
ἴεπι σεπιἈ[βϊισῦετο Τοη βεϊπεγ Απί- 
ποτῦ ππᾶ ζᾳπια] ἀαδ Ζασοείᾶηᾶπϊς 
4εη (εάαπκεπ απ ἀἱε Ηοεϊπικο]τ 
πεῖθετ σα ετπᾶσει. [Απμαηρ.] 

650. Ὑρι. 4 528. ἤ καί, Ἠ16ι παῖῦ 
Αιίπαμπιο ἀε5 Βαῦ]οκίς ἵπ ὅ γε: 
τα 7 990. -- ἐπί τα νεῖσε. --- 
σιωπῇῃ, ἅπι πΙομῦ ἀπτοἨ εἴπεη Ἰ]ατπί 
ογζεῖ]θεπ Βε{εΠ] ἀῑο ἀἂβίο σα ἀθτῖ- 
Πο απ΄ ἄεπ ΑπζτασὮ Ζα ΠΙΒἨΠΕΗ, 
ψγοταιι! ϐ6χ 8οποη 617 Ππσεᾶεπ{εῦ 
Ἠα{ΐο. 

621. στορέσαι, ἆπτολ Ηιποταϊζαπσ 
4ε5 Βείΐσεισε ἆάβ Ἱασςν Ὀοτοί- 
{επ: νρ]. ὃ 801, παῖῦ πυκινὸν λέχος, 
πιο ψ 1Ττ, ἆας {ο8ΐο Βοαίέ, ἀῑο 
Βεἰ{είε]]α. 



ἐκ κλισίης νόστοιο µεδοίατο. 

ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπεν' 

»διογενὲς 4αερτιάδη. πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 
ἴομεν' οὐ γάρ µοι δοκέει µύθοιο τελευτὴ 

τῇδέ γ᾿ ὁδῶ κρανέεσθαι' ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 

χρὴ μῦθον «4αναοῖσι, καὶ οὐκ ἀγαθόν περ ἐόντα, 
οἵ που νῦν ἕαται ποτιδέγµενοι. 

ἄγριον ἐν στήθεσσι Βέτο µεγαλήτορα δυμόν, 

σχέτλιος. οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. 

τοῖσι δ᾽ ἄρ α4ἴας 

αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 

τῆς. ᾗ µιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, 

νηλής' καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος 

ποινὴν ἢ οὗ παιδὺς ἐδέξατο τεθνηῶτος" 

καΐ ὃ) ὁ μὲν ἐν δήµω μένει αὐτοῦ, πόλλ᾽ ἀποτίσας, 
τοῦ δέ τ) ἐρητύεται κραδίη καὶ Βυμὺς ἀγήνωρ 

655. ἐκ κλισίης Ζα νόστοιο. 
654. Ὑρι. σα ϐ 98. [Αππαπᾳ.] 
6056. µύθοιο τελευτή ἀ. 1. ἀῑε Ὑεχ- 

νψτκ]οπαηπσ ππβετετ ΑΡβΙοΠῦ, 
626. τῇδέ γ) ὁδῷ Ὦθι ἀ41θβθπι 

(αΠπεθγεπ]) ἄβησθ ΝΕΠΙΡΒ{ΕΗΒ. 
621. μῦθον, Δολ]]]9 Βεβο]ο]ἀ. --- 

οὐκ ἀγαθόν, εἵπ Βεσηβ: ΒοἨ1Τπωτη. 
028. ἔαται ποτιδέγµενοι:7α Β 187. 

609. ὤγριον, Ῥτπάϊκαῖν Ζαπι Ο0- 
Ἰεκί θυμόν, πξ ἔθετο, πιπολ{θ 
β16Ἡ υπ]]ά, νοη ἆθπι Ἀδσμβίεπ 
αταάε ἆθι Τ,θἱ ἆθιβο]λαῇί, νρ]. ἄγριος 
818 Βεϊννοχῦ γοηπ χόλος ππά ἄτη 
απά ἄγρια οἶδεν Ὁ 41: νου ἆἀεπη, 
4ετ ἆἀῑο Ζατίθετεη Ἠεριηρεη ἀθ8 
πΙΘΩΡΟἨ]Ιοπθηπ 6{ΠΠ]Α, νο Μι]οιὰ 
παπά βΙ{0]σομο Ῥσομεα ἆατοἨ ἆῑε Ιμεὶ- 
ἀοπβολμαξί νοτ]οτεη Ἠας, ΒΙπη: 6ἵ- 
Γή]]έε βαεῖπ βἴο]ζεβ Ἠθγζ ταῖς γν]]άθεπα 
τίπιπι, 

681. τῆς πηῖ Ναοπάταςκ π8ςημρε- 
β{6]16, απ Αηβοπ]ιίς ἆοςδ Ἠε]αζίν- 
βαύζθι: να]. 4 41. Ν 694, -- παρὰ 
νηυσίν ἀᾱ. 1. απ Ὑετκε]τ ἀεβ Τασεγβ. 

689. νηλής, αἱ Λαρταί, εἶπθ 
Ῥίρίσεχαιηπσ ἆἀεβ τνοτπετσεπεπάεη 
σχέτλιος (680) 1π ἀεχβε]ρεη πΒοῇ- 
ἀτοκ]σπεη Ῥήε]]αης. -- καὶ μέν 
εἀγετεα[ῖν. Αρβγπάείοη, ὙαΏτ]1οἩ 
ἈποἩ, 8οΡαχ ἀοςῇ, 2ᾳ κασιγνήτοιο 
φονΏῆος: νβι. ἔ 86. Ι 499. Σ 968: 
Ζα ἀετ Εμκ]ειάπηπσ ἀθ5 ἀεἄάαπκεπε 
της τίς τε παηπςηετ Β 999, ϱ 46. 
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Ψ 118. Ἠϊτετ Περ οἷπ Βομ]α[ α 
πηα]οτί αᾱ πΙπας ἵπ θἀαπκεῃ: 1ὴ{ῦ 
ΠΙΔΠΕἨΘΥ Ρᾷν ἆεπ Μοτὰ νοη Βταά ον 
οἆοι Ῥομπ βἰοα ἀπτοι οἵη θἵ π- 
{ασ ος Ῥήλμηρε]ά γοταῦμπθη, 16 
γι6]πιοἩχ ἀταπά Ζαχ Υ ογεῦμπιπρ Ἠαβύῦ 
απ, ἆάπ ϱ8 βἶο] ππι ἀἱο ἸΜερπαμπιθ 
πχ οἶπθς ΜΙἆσ]ᾗ οτε (657) παπάε]{, 
ψγο[ᾶχ αν ἄ Ῥεχτείο]μθχ Ἠχβαίᾳ βο- 
Ῥοΐοπ ψητά (6858). --- πασιγνήτοιο 
αὈηάηρΙςσ Υοη φονῄος, ὙΨΕΙΟ1ΘΒ 818 
αὈ]αίν. ἄθπεί. νγοπ ἐδέξατο αἩ- 
Ἠδησί: 4 606, 

698. ποινήν ἀἱο Β]αεφϊλμπα, 
οἶπ. νναλγβολθΙη]οὰ ἆπτον. Ὀροτοίη- 
Κκαπ[ς Ίπι 6εἰπσε]πεη Εα]Ι6 {εβίσο- 
βαἰΖί68Β Βήμησε]ά {τν Τοΐβομ]αρ, 
ἀατο]Ἀ ὙγοΙόμθΒ 81ο ἆ4ετ Μὔτάει νοη 
νγεῖέοτοτ Ύ ογ[ο]σαπς Ἰοβκααξς, {4118 
ἀἱο Αηρεμῦτίρεη ἆ6β8 Ετβομ]ασεπεη, 
4επεπ ἀἱς Β]αίτασβο οῬ]ίεαῖ, ἀππηῦ 
Ζα/]οάςπ Αἰἶπά. --- οὗ παιδὸς πα 
τεθνηῶτος ου]εκῦνετ 6επεεῖν αὐ- 
Ἠϊησισ νοη ποινήν, οἶπθ απἆςτθ 
ὙΓεπάππρ Εῆχ οὗ παιδὸς φονῆος Π8ΟΒ 
ἀαπι οτείοη µθάθ. οὗ πήν Ναο]ι- 
ἀτασ]ς: 468 ε1Ρπεῃ. 

654. καί ῥα απά Αο -- ἆθπῃ, 
8] Εο]ρο ἀ4εβ γουβετρεβεπάεη. --- 
ὁ μέν ἀοτ Μῦτάετ, --- μένει, 438 
Εερεπίεῖ] Β 666. ν 259. ο 218. -- 
αὐτοῦ απ Οτο απᾷ Βίΐ9]16, αἩπ 
ἀεπιβο]ρεπ Οτίο, 

036. τοῦ δέ ἀθβ πᾶο]βύει Ὑετ- 
πγαπάξεη ἀθβ ἀοπιοτάείθη, ἀθπι ἀῑθ 



9. ΣΛΙΑΔΟΣ 1. 

ποινὴν δεξαµένω. σοὶ δ᾽ 

1299 

ἄλληκτόν τε κακόν τε 

Θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι 9εοὶ Δέδαν εἴἵνεκα κούρης 
οἵης. νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχοµεν ἔξοχ ἀρίότας 
ἄλλα τε πόλΛλ’ ἐπὶ τῇσι' σὺ 
αἴδεσσαι δὲ μµέλαθρον᾽ ὑπωρόφιοι δέ τού εἶμεν 

2 ο 

ἶλαον ἔνθεο δυµόν, 

640 

πΛληθύος ἐκ «αναῶν, µέμαμεν δε τοι ἔξοχον ἄλλων 

κήδιστοί τ) ἔμεναι καὶ φίλτατοι, ὕσσοι ᾿4χαιοί.« 
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προδέφη πόδας ὠκὺς ᾽άχιλλεύς' 

»Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε Λαῶν, 
πάντα τί µοι κατὰ θυμὸν ἐείδαο μυδήσασθαι" 645 

ἀλλά µοι οἰδάνεται κραδίη χόλω, ὁππότ ἐκείνων 
µνήσοµαι. ὥς μ ἀσύφηλον ἐν ᾽άργείοισιν ἔρεξεν 
᾽ατρεΐδης ὡς εἴ τιν ἀτίμητον µετανάστην. 

Ῥϊαίαασ]ο οὐ]οσέ. --- ἐρητύεται: Ζα 
462.--- Ἄπαῖίες Ἡοπηϊδῖο]: 2α Κ944. 

656. δεξαµένω: ἨΠ8οιἈ ἀ4επι Υοη 
πραδίη αρηᾶηρισεη (επείιν τοῦ 
ἴπηί ἀαξ ἀατααξ Ῥοσᾶσ]οια Ῥατ[ιοῖρ 
ἄπτοει ἆεπ Ὠαν 1η ΘΠΡΘ6ΙΘ Ἐθ- 
π1επαησ σαπι Ὑαετρατα, πγοᾶιτοἩ πο 6 
παν ἄάξ ἔεπιροταίο Υαεταβ]ιπῖς ἀ4.τ 
Ἠαπά]πησεπ, βοπάετη απο ἀῑαο 5αῇ- 
Πεκῶνο Τεϊ]παμπιο ἆετ Ὀεπειοππεῦθεη 
Ῥετεοι απ ἀετ ΗἩααρίπαπά]απσ Ζαπι 
Απδάταοε]ς Κοπιπαζ: 8ο Κ 188. ας 141. 
ϱ ὅ556. ψ 206, τνσοΙ. ζ 1567. 

657. θυμόν 1,εἱάθεηβδεμα{ε, Ζοτη. 
- Φεοὶ Δέσαν, νΝΟΤΏΘΥ θέτο 699. 

688. οἴης η, Ναομάταε]ς 8π Ὦ6- 
ἴοηΐῦεε Βύε]ε, οἶπειτ εἰπζίσετ, 
τς Βεζαρ απέ ἄεπ {ο]σεπάεπ ἄθσεῃ- 
βαἰᾳ ἑπτά. 

659. Ἐτείθς ἨεπιϊαδίοὮ -- γ 118. 
ἐπὶ τῇσιν σπα ἀἴθεει, α/β6χ ἀἱθ- 
8ΕΗ, --- ἔνθεο, υδ]. 2 956: ]α[5 εἴπει 
γεγαὔμπ]Ισπθεη Θίπη 1π ἀεῖπο ΕΒταςί 
εἰηζΙεηεη. 

640. µέλαθρον: 7 904. --- ὑπωρό- 
φιοι, παχ Ἠϊατ, Ετᾶά]καῦ, 

641. πληθύος ἐκ «αναῶν σο]ῦνε 
Τα ἄεπι Ῥαο]εκὸ ἵπιτ) ἵπ εὐμέν, 
πγε]οιες ταῖῦ ἀεπι οἰΙβοηεη τοί ἆθῃ 
ΒΙπη ετριεὈί: ἅα Ἠαβδί ἵπ ππβ ἀἴθ 
Ὑετίεύει ἆε; εραπημεΙὺ ἀει 9α- 
η86χ Ζᾳ 6ΙΕΠΠεΕΗ. -- µέααμεν πῖτ 
πΈοΠθη ἀἆθταιξ ΑπερταςἩ, 

642. Ὑπ]. ὄβ6, «σσοι ἆ. Ἱ. πάντων 
ὅσσοι: τα ὅδ.--- Ὠταϊ Μοβνε σαχ Ὑευ- 
φὐπ]ιοἸι]κειῦ πιβομῦ Αἴας 640---.θ43 

σε]{επάᾶ: ἀῑο Ἠήο]κεῖολί απξ ας (αθί- 
χθομῦ, ἀῑο Αοπίαπο ἆατ (θβαπάίθη 
αἱς ἄετ Υατίχαίεγ ἀ4θεβ σαηζ6η ἨθθιθΒ, 
απά ἆαβ ρετεδπ]σομε Ἐτειπάκολα{ίς- 
νετ] υπ] ζα 4επ (εβαπάαίεῃ. 

644. Ὑσι. σα Η 9884. 
046. πάντα ἀπτο]Ἠ τὶ σοβο]ιἈολῖ, 

νο. Φ 101, α1168 θἱπ]σεντια{5θη, 
Ῥϊίςδ σα αἴπεπι ϱ8ἩΊβεεη (χταάο. 
-- πατὰ ΏΔυμόν: σα]. 4 156, ἀᾱ. Ἱ. 
1π Ὀρετεϊπβπιπππησ πδ πιθῖπθπα 
Ἠσθιζεη, επύβδρτθοπεπᾶ πιεῖπεγ Ατῦ 
ππὰ Ἰλοαῖβθ Ζα επιρβηάθη ππά τα 
ἀἄεπκαεπ. Ὠϊ6εθ6 ΑΠΕΙΚΕΠΠαΙΠσ Ὦε- 
21810 β1οῦ απξ ἀῑε τοη ΑΙ.9 640---.642 
σε]επᾶ σεπιαομίεη Μοτο, πῖολό 
αιέ ἀαδ, πας ἆθγβε]οε Υοη ἆἀθγ (6- 
τἰπσβήσ]σ]κοαῖς ἀεςθ ΟὐτεαΙσοβ]εκίβ απᾶ 
ἀετπι τείοπεη Ἐτεαίζ 655 ΠΒ. σεεαρῦ 
Ἠαῦ. Ώεηππ ἆθπι Α{ε]16 ΑοΠ]] εο[οτί 
ψ]εᾶεν ἀἱε ἀτῦ[βο ἆθν Βεβοπιπιρίαπσ 
εηύσερεη, ἀῑε ϱΓ τοη ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗΠ 
εγίαἈτει ππᾶ ἆῑδ αποἩἈ ἆπτοῃ αἱ 
ταΙοΏκύεη (πε8βοπεπκε 1ἄπι π]ΙοΏί σθ- 
εὔμπί νοτάεη Καπ. [Αηβαπᾳ.] 

646. οἰδάνεται: Ζα 564. -- ἐκείνων, 
Νεπίταπι Ῥ]ατ. ΥΤοη ἆθῃ οὔπιαθ]λθαν 
ΑΚΤεΠ: 24116, οτ]άπίονῦ ἄατοἨ ὡς 641. 

647. µνήσοµαι Κοπ]απ]ῦῖν ΑΟΥ, 
Γ πηεᾶ., Ζα 4 ὅδ4. -- ἀσύφηλον, 
ηαχ Ἠΐετ παπά «ὁ Τ6τ, πευῖσ, βΙπρα]. 
αἱ ΟΡ]εἷκί 7α ἔρεξεν, ΒοβομΙπιρ{εη- 
498, βοππδάαο Όπρι]]. --- ἐν 4ρ- 
γείοισιν νοτ (π ἄἀερεηπατ) ἆθεπ 
Ατρίνετη., 

648 --- Π 59. ὡς εὖ ππθετεομοίάεῦ 
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ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἔρχεσθε καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε' 
οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο µεδήσομαι αἱματόεντος. 
πρίν γ᾿ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Ἕκτορα δῖον, 

Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἰκέσθαι 
κτείνοντ) ᾿4ργείους. κατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας. 

ἀμφὶ δέ τοι τῇ ἐμῇ κλισίῃ καὶ νηὶ µελαίνῃ 
Ἕκτορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὁίω." 

ὡς ἔφαθ'. οἳ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον 
σπείόαντες παρὰ νῆας ἴδαν πάλιν. ἦρχε δ᾽ Ὀδυσσεύς. 
Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι κέλευσεν 
Φοίνικι στορέσαι πυκινὺν Λλέχος ὅττι τάχιστα. 

αἳ ὃδ᾽ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν Λλέχος, ὡς ἐκέλευσεν, 

κώεά τε ῥῆγός τε Λίνοιό τε Λεπτὺν ἄωτον. 

ἔνθ᾽ ὁ γέρων κατέλεκτο καὶ ᾿Ηῶ δῖαν ἔμιμνεν. 
αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς εὖδε μυχῶ κλισίης ἐυπήκτου᾽ 

βἶο] νοη ἆθπι εΙη{αςἩθη ὡς, ὥς τε 
ἀατοἈ ἀἱο Ματκίεταπςσ ἆετ Εα]]- 
βείζαπςρ, Ἱπάεπι εὖ απἀθαθεί, ἀά[5 
4ετ νετσ]ομεπεο (ερσεπείαπᾶά π]ολέ 
αἱβ ν/τ]κσηθγ, βοπάθτη ΠἩΣ αἱ8 σθ- 
βοἴσζει ἀεν Ψεγσ]είεπαπσ ἀῑεπαίραν 
ψητά: ψ]θ ---16] βείσο ἆθῃ Ρα]. 
τινά νοταπαοείε]]έ σαχ Υετεῦτκαπα 
4ε8 Αά]εέ1νς, νε φάση. --- µετα- 
νάστην, Β61β8856, ἆαδ ερϊίετο 
µέτοικος. Ώεχ εἰπσεν/απάρτίο Ετεπιά- 
πα, ἆθτ Ιπιπιετβίπ αταπὰὈθεῖία οἵ- 
ετρεπ πιοσἩμίθ, αχ ἀοοἨ ποπ ἆεπ 
Ἠοοπίεπ απά Έπτεπ ἆἀε8 Βὔτσοτβ 
απεςσεβοβμ]οςθεηπ ππά α]]ετ]εῖ Κτάη- 
Καησεπιπά Υετ]είσαπσεπααερεβοεί2ῇ. 
[Απμαηρ. 

649. ἀγγελίην, ἀῑεθ εοποῃ οΏεπ 
απεσείτᾶσεπε Βοίεεμα, απ ἀετ 6 
{οεἰπᾶ]ό, οΏποβ] 6 Ίπι {ο]ἰσεπάθςπ 
βαῖπεη Επίβολ]α[ς ἨΠεϊπισακεμτοῃ 
{α]]επ 18/80. 

660. αἱματόεντος Ὠεὶ πόλεμος πατ 
ηοςὮ Τ' 918. 

661. σι. 4 10 -- 
655 Ξ5- 4 508. Ι 186. 
668. νπας, 4εχ Ατοίτετ ἄρετπαιρτ. 
664. ἀμφί Ἰοκα]: ἵπ ἆαν Νᾶμα, 

Ῥ6ι. ᾱ. 1. ποεπη ετ αΏθν πιθίπθπι 
7616 πα ιε]ςοπαπαέ, --τοί 2αβἱεπετης: 
ἵτααῃ. -- τῃ ἐμῃ πας Ἀγηϊαθαϊς. 
ΓΑπμαπα. | 

056. Ἕκτορα, πᾶοἩ 6561 πηῖ Νας]ι- 

ε Ὁ :999, 

9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

666 

600 

ἀταο]ς ψΙεάετ]μο]{, --- καὶ μεμαῶτα, 
ὑχοῖῦσ βδθεῖπετ ἨΒερῖει (π8ο] 
ΚαπιρΏ). --- µώχης αὈ]αβίν. οπεῦ,, 
Ζα σχήσεσθαι νοπι Καπιρίθ Β{ οἱ 
Ζατϊοκπα]ίατ, αὔΙβββθῆ. ---- 
Ζνοαιίος Ηοπιϊβῖο]Ὦ -- Ν Τ4π. 

Υ, 6606--π15. Πολλα] ἄανγ {ε- 
δαπάίοπ. ἨΒεγίοι ἆε Οάψδεεις. 
{ὺπ Ἠογί ἆε5 Ι)ίοπιεᾶες. 

066. Ζψεϊτες Ηοπ]βζΙο] -- ᾧ 919, 
ἕκαστος, ΥΟΠ ἆἀθπι ἑλών αἰἰταλμ]οτῦ 
186, ἀῑείτιραβίνο Αρροβίβοιπ σα οὗ 
δέ. --- ἀμφικύπελλον ααξ Ὀθίάθη 
Φθϊθεη ρεπεη]κε]έ, παν Βοϊποτῦ γοπ 
δέπας, εἶπ ᾳηψοαϊπθηκ]]σουν 
Βοαςῇ]θ}, 

067. σπείσαντες, πο τερε]πιδ/αὶρ 
απι Ῥολμ]α[ς ἆετ Μαπ]πθῖς νο ἀεπι 
ΦοΠ]α{εηρε]θη σθβοΏΙθ{: ΥΕ). 996. 
σ 428. η 198. 1 Τ19. --- παρὰ νῆας, 
πι 185 παρὰ Φῖνα. Ὠϊο Βεμίβθ 
465 Αο] θίαπάεη απ Ἀπ[βταίθι 
Ἐπάρφ ἆθβ Τ8ρθτβΒ, νρ]. 4 8. 

668. Υρ]. 6) 648. Ζατ Βαοῄμο Ι 620. 
669 - 621. 
661. κώεα κτὲ., ΑΡροβίἔοπ ἆθβ 

ΙπΠα]{5, πίο ψ 180. -- ῥῆγος 
Κ1ΡΡΒΕΠ. --- Λίνοιο παῖρ ὄωτον, ΥΓἱθ 
οἷὲς ἁώτῳ α 448, Πήπποπα ο {]ο οἲς, 
απ 1μοϊπθηίασ]ι 2απα Ζαάροῖθα, πῖο 
ν τὸ. [ΑπῃΦηρ.] 

662. ὙΡι. τ 50. 
665 -- ϱὸ ἐτδ. 



9. ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 

τῷ δ᾽ ἄρα παρκατέλεκτο γυνή. τὴν 4εσβόὃεν ἦγεν, 
Φόρβαντος θυγάτηρ «4ιομήδη καλλιπάρῃος. 665 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἐλέξατο' πὰρ δ᾽ ἄρα καὶ τῷ 
Ἶφις ἐύξωνος, τήν οἳ πόρε δῖος ᾽χιλλεὺς 
2Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, Ἐνυῆος πτολίεθρον. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν ᾽άτρεΐδαο γένοντο, 
τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες ᾿4χαιῶν 6το 

2”. δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν, ἔκ τ) ἐρέοντο' 
πρῶτος ὃ) ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων' 
3 .εἶπ ἄγε μ᾿. ὦ πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ., μέγα κὔδος” ἄχαιῶν. 

ᾖ ῥ) ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ, 
ἦ ἀπέειπε, χόλος δ᾽ ἔτ ἔχει µεγαλήτορα θυµόν. 6τό 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς' 

»,ἀτρεΐδη κύδιστε. ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγάμεμνον, 
κεϊνός γ᾿ οὐκ ἐθέλει σβέσσαι χόλον. ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 
πιµπλάνεται µένεος. σὲ δ᾽ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα. 
αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν ᾽άργείοισιν ἄνωγεν. 680 

ὕππως κεν νῆάς τε σόως καὶ Λαὺν ᾽Αχαιῶν' 

αὐτὸς δ᾽ ἠπείλησεν ἅμ ἠοῖ φαινομένηφιν 

664. 4εσβόθεν: νρ]. 199. 
666. Ἐπείες Ἡοπι]βίο] -- 4 641. 

Τ4ΡΠ. τ8δ. Τ6δ. πὰρ δέ 5ο. ἐλέξατο. 
668. 2Ζκῦρον: ἀἱε Ετζᾶλ]αησ Υοπι 

Απζεπίμα]ς ἆεΒ Ασμ]]οβ ααξ ἆῑερεν 
Ίηβε], τοη νψο 6 ἆαππ Ζαπι Ζᾳσο 
ηβεὮ Ττο]α ρεπο]έ 5αεῖ, σε]ὂτί ἆθτ 
ερᾶζετεη Ῥασθ 8η, τσ]. 8Ώετ Τ' 896. 
[Αημαπσ.] 
ολ --ΕΗ 519. 
610. υἷες ᾽Αχ.. ἀῑο 89 σεπαπηἴεη 

γέροντες. 
671. δειδέχατο: πα ἆἄ 4. -- ὦἆνα- 

σταδόν απἲταοςηί εἰοπεπά, πίθ 
πηοςἩ ὉἍ 469, ἀοοἩ τρ]. Ζα µ 999. 
Ζατ ῬΒαεπο 4 658 ππὰ 7α Ο 86. 

672. Ἐτβίες Ἡοταϊκο] -- Κ 648. 
618 -- Κ 544. εὔπ ἆγε μ᾿: 7α 

Τ 192. μ᾿ -- µοί, πὶο 27, 1656. Ν 
481. Ῥ 100.  ῥτθ9. ὃ 967. ψ 21. 
-- πολύαινε ΥΙΘΙΦΘΡΤΙΘΒΘΠΕΣΥ, 
ην γοη Οάγβεε6α8, πο πΟΟἩ ά 490. 
µ 184. --- µέγα κῦδος ἁχ.: στο/[βετ 
Ῥ{5ο]π ἆετ ΑΟΜ. ᾱ. 1. αα[ ἀεπ ἀῑο 
ΑοΠ. βἴο]ᾷ βἶπᾶ, τοπ. 0ἀγεεθας παπά 
Ἰνδβίος, 

674. να]. 841. 

616. χόλος δέ Ῥραταζακ{δοἩ 2χ 
Ἐτκ]ᾶταηπσ ἄες Ψοτπεγσεπεπάεη: 7α 
Η 2ὔ. -- ἔχει: τα 2. 

616 Κ 3248, κεοπεῦ 
0ἀγεεεθ, 

6τῖ -- 96. [Αππαπσ.] 
6078. πεῖνος πας αβοεκίτο]]ετ Β6- 

{οπππσ ἆπτοι γέ. -- οὖν ἐθέλει 
1η (εσεηβαίζ Ζαχ Έτασο 674: 180 
ταῖς πΙομίεπ Ῥετε]Ιί. --- σβέσσαι 
ὨΒΟἩ ἆεπι Ψεχσ]εῖοη ἀετ 1ειάεπ- 
βοΏα{ πό εἶπετ τεΓ2εμτεπᾶθη 
Ἐ]απηππε: 1ὅὄβοπαπ, δτβΙοΚεῃ, 

619. πιµπλάνεται µένεος: να]. 4 
109. Ι 564. [Αηπανρ.] 

680. αὐτόν σε: ει Ἀασομάτας]ς 
ταἉέ απξ ἄθπι, σίο Χ 8946 νοταη- 
βοβίο]]ίεπ αὐτόν, ἆα1εχ σέ απΏεῖοπῦ. 
--φράζεσθαι ἄνωγεν: να]. 9464. 428. 

681. ΥσΙ. 454. 
662. αὐτός, ἴπι ἄθσεπβαίσ τα 

ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΠ, Ζᾳ ἑλκέμεν. -- ἠπείλη- 
σεν, νβ]. 968 Π., νορεί Οάγβεεαεβ 
ᾷἱο ερᾶίετεη Ἀτπ[εογπησαπ, ἀῑδ εἶπθ 
Απάετιηρ ἀἶθβεντ ΑΠΏβϊοβί αἱ πιὂσ- 
ἨοἩ ο εντ παμγβομεἴπ]ΙοἩ Ἠπβζε]]έθη, 
609. 619. 650 Β, απυετήοκβῖολ{ϊσί 

1η ἄἆετ 
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νῆας ἐυσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 
καὶ ὃδ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι 

οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν. ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ 
᾽]λίου αἰπεινῆς' µάλα γάρ ἔθεν εὐρύοπα Ζεὺς 

χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε. τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 
εἰσὶ καὶ οἴδε τάδ᾽ εὐπόμεν, οἵ µοι ἔποντο. 

Αἴας καὶ κήρυκε δύω, πεπνυμένω ἄμφω. 
ὡς μας . 

9. ΙΔΙΑΔΟΣ 1. 

Φοῖνιξ δ᾽ αὐθ) ὃ γέρων κατελέξατο" ὡς γὰρ ἀνώγειν. 690. 

ὄφφα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ ἔπηται " 
αὔριον, ἣν ἐθέλῃσιν: ἀνάγκῃ ὃ᾽ οὔ τί µιν ἄξει« ' 

ὡς ἔφαθ), οἳ ὃ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ ' 
[μῦθον ἀγασσάμενοι' µάλα γὰρ κρατερῶς ἀγόρευσεν] 
δὴὺν δ᾽ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες ᾽χαιῶν' 
ὀψὲ δὲ δὴ µετέειπε βοὴν ἀγαθὺς «{4ιομήδης' . 

»,Μτρεΐδη κύδιστε. ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γάμεμνον. Ἅ 

μηδ᾽ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλεῖωνα, 
µυρία δῶρα διδούς' ὁ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως" 

νῦν αὖ µιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας. 
ἀλλ᾽ ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν., ἤ κεν ἴῃσιν 

11{6έ, νγεῖ] ϱἷθ π]ο]έξ 24 ἆοτ γοη Αομ1]] 
4η ἀἱθ (δραπάίεπ οτε] ίθη Απίνοτε 
ρε]λῦτεπ, ππὰ νγοῖ] Γᾶτ ἀῑο ΚΙάταπρ 
ἀοτ ΒΙπαοη ϱ8 Ζνος]κπιᾶ[βίσοτ 18, 
ψ/εηπ βἶοι ἀῑοθ Αολμᾶςτ Ἰεάετ ΗοΠ- 
ηπης αἲ{ ΑΟΡΗ1. νῦ]]ῖσ επίεοβ]αρεη. 

685. Ὑρι. Ἐ 9Τ. ἑλκέμν 1η. 
Ῥτᾶς. παςἩ ἠπείλησεν: 7 Α 40. 

6084-- 87. Ὑσ]. 411-420. ἄν ταπι 
Ίηβη. παραµνυθΘήσασθαι, ἆαι ἆἀεπ 
Ορίαϊϊν ἆαθτ οταΒῖο τοοία νετετί, 
ἀἱο οἰπζίρε Βίθ6]Ιε Ῥεῖ Ἠοπιετ, πο 
ἄν σαπι Τη, ἐπί. --- Μις ἐπεὶ οὐκέτι 
πτὲ. σεΏῦ ἆάπβ Ἠε[εταῦ ἵπ ἀ4ἱθ ἀῑτο]ίε 
Ἠεάαο ἄρετ. [Απμαυς.] 

688. εἰσί, 658 β1πᾶά ἆα πας ἆθπι 
ἸπβπΙΙν ἆει νοτρεείε]]θεπ, πιὂρ- 
Ἰσπεπ Έο]ρο εὐπέμεν, Ζᾳ ΒΔΡΘΠ, 
ᾱ. 1. ϱ8 ΚΟππεη Α8Ρ8Η, νυρ]. Ν 819. 
Τ' 140. 6 610. 489. --- οἵδε ἀϊ1θβεα 
Ἠ16χ. 

689. πεπνυµένω ἄμφω --- ΙΓ 148. 
Ἡ 2106. σ 66. 

690. αὖθ) ᾱ. 1. αὖθι. 
691. Ὑσ]. 498. ὄφρα πῃς ἄθπι 

Κοπ]απξίϊν πας] ἆἀθπι Ῥτάτετίθυπι 
ἀνώγει: τα Η 21. 

602. Ὑρ. 499. 

πηρελῦτίσ» [Αππαπρ.] 
696. 696 -- Ι 90. 61. 

691. Ώατοὰ Οἀγβεειβ) Βοετίο]λί ἄρας 
4ἱε ραπ7ε Επτολρατ]κοῖῦ γοη τν 
το] Ῥε]εἈτί, βεἶιθπ ἀῑο ἄτίεσομε 
ἀα[β ο αηζ απ βἶοὮμ αε]ῦρῦ απ 
Ροπθβοη Εἶπά. Ῥετ ἸἨοτυϊητος 
Ρήν ἀῑερο Βήπιπππης γ]τὰ 4ετ τ]ῦθς ο 
Ἠομα Ὠίοπιθάθβ, πο ἄλη]οἩ Τ 80 

699. διδούς 4 οοπαΐίι: Απ Ὀϊθ- 
{οπά. ἀγήνωρ ἵπ ἴβάθιπᾶθπα 
ίππο ἐτοῦᾖ1ᾳ. --- καὶ ἄλλως, βοΊἸιοἩ. 
ΒΟἨΡΕ, οἩηοθΠΙη ΒΟΟΠ, ομπθ ἀθίπθ 
Βϊέέου, γοη Ναΐυχ, τρ]. φ 87. Υ 99. 

τοῦ. αὖ Ἰήπφίεάθταπι, αΏ6θ1. --- 
ἀγηνορίῃσιν Γτοῖσρῖσο ο ά ποπ. 
-- ἐνῆκας παβῦ ΡοβταοΏ{ ] ἵπ, τρ]. 
ο 198 ὁμοφροσύνῇσιν ἐνήσει, 

τοι. Ὑβι. ἔ 188. ἑώσομεν πῦ 
παοἈ{ο]σοπάες Ὠἱε]αη]ήῖοι ἤ --- ἦ, 
της Κοπ]ππκάνεη ἆετ Ετπατίαηρ. 
Ώοει τοπ 0άγβεειβ 682 ρομταπο]π{θ 
Αιβάταο]ς ἠπείλησεν βοϊ]1ε[ϱῦ ἆῑθ 
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ἤ κε µένῃ' τότε δ᾽ αὖτε µαχήσδεται., ὁππότε κέν µιν 
θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὺς ὅρσῃ. 
ἀλλ᾽ ἄγεθ). ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω. πειθώμεθα πάντες᾽ 
νῦν μὲν κοιµήσασθε τεταρπόµενοι φίλον ἤτορ τοῦ 
σίτου καὶ οἴνοιο' τὸ γὰρ μένος ἐδτὶ καὶ ἀλκή" 
αὐτὰρ ἐπεί κε φανῇ καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς. 
καρπαλίµως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους 
ὀτρύνων., καὶ ὃ) αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι µάχεσθαι. 

ὡς ἔφαθ', οἳ δ ἄρα πάντες ἐπῄνησαν βασιλῆες,  ΤΙ0 
μῦθον ἀγασσάμενοι «4ιομήδεος ἱπποδάμοιο. 

καὶ τότε δὴ σπείδαντες ἔβαν κλισίηνδε ἕκαστος. 
ἔνθα δὲ κοιµήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

Μδσ]ο]]καΙξ αποἩ ἄθε µένειν π]ο]ῖ 
918. [Αημαησ.] 

Τ09. τότε νυεὶςεῦ απ{ ἆαβ {ο]σεπᾶς 
ὁπότε. Ψοτααββείσαπσ Εῆτ ἀῑες Ὁτ- 
ει] 1650 παἰὔτ]οι ἆετ Εππίτις ἆετ 
Ζηεῖρεα Μόσ]εμκεῖε, ἄα[β ον Ῥ]ε1θς. 
-- Όσες ἆαξ Υετπᾶβ]ίπι ἆθβ (6θ- 
4απκεπα2απιΎ οτπεχσεπεπάεπ7α ὅ87. 

τ08. ἀνώγῃ απά ὅρσῃ: πα Η δΙ. 
Τ0ῦ. τεταρπόµενοι πα (επεῖ.: 

ρορᾶζ01σῇτ, 
τοῦ -- Τ' 161. τό Ἰαῦ βἶοια ἴπι 

θεσμ]θοπό παεἩ ἆεπι {ο]σεπάεπ 
ῬτλαϊκαἰεειΏαίαπ{ϊν σοτοἈζεῦ παπά 

Ῥε21ε]ό βἶοὮ παςἩ ἀετ Ῥατα]]ε]είε]]α 
απξ σίτου καὶ οἴνοιο, οΏρποΠ] παιΏΏ 
π8οἩ ἀεπι ἀαεἀαπκεηΖαβαπΙπιεηΠαησε 
οἶπο Βοεστήπάπηπσ ΓΕῆγ ποιµήσασθε 
εγπατἰοεί. --- ἐστί 180, ᾱ. 1. ἀατίτπ 
Ῥορ[εμί, ἄαταιξ Ῥετα]6, 

Τ08. ἐχέμεν τὶιοπίθπ, Ίεπκεῃ, 
σοπ ὄΏπ]ϊοὮ πας ἵππους τετραπἆθη, 
Ζα ἆαπι Ἠϊει ΖεαρπιαβίδεἩ αποἩ λαόν 
β1ο] σθφε]]{. 

Τ10 - Η 544. 
τ1ι. Ὑσι. σα Ἡ 404. 
τΙ9. Υβ]. α 494. 
Τ19. Τσι. σα Η 489, 
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ΗΟΜΗΕΕΙΣ ΠΛ. 

ΕΟΟ ΡΕΝ ΡοΠύΙαΒΒΏΒΑΤΟΗ ΕΕΚΙΑΗΠΤ 

ΤΟΝ 

ΚΑΗΙ,. ΕΕΤΕΡΗΙΟΗ ΑΜΕΙΊΙΣ, 
ῬΒΟΕΕΡΒΡΟΕ κρ ΡΕΟΒΕΚΤΟΕ ΑΝ ΑΥΜΝΑΞΙύΟΝΜ Ζυ ΜὕΗτΗατσςεν τκ τΗὔΒΙΝ6ΕΝ. 

ἘΠΡΤΕΠ ΒΑΝΗΟ. 

ΥΤΕΕΒΤΕΡ ΗΕΕΤ. αβΡβΑνα Χ--χΙ. 

ΒΕΑΕΡΘΕΙΤΕΤ 

ΥΟΝ 

ῬΕΒοξ. ΏΕ. ο. ΠΕΝΤΖΕ;, 
ΟΒΕΕΤΙΕΗΒΕΕ ΑΜ ΥΜΝΑΡΙύΜ Ζυύ αΌττΙινΏξν. 

ΡΗΙΤΤΕ ΡΕΠΙΟΗΤΙάΤΕ ΑΌΕΤ ΑΝ. 

πα 

ἹΒαρσια, 

ΡΕὉΟΕ τν ΤΕΕΒΙΔα ΥΟΝ ΕΒ. α. ΤτΕὉΌΒΝΕΑΒΕ. 

1888. 





ΕΕ ο Ἡ ἜἩ. 

ἄάολώνεια. 

ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν 

εὖδον παννύχιοι, µαλακῷ δεδµηµένοι ὕπνω: 
ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεΐδην ᾽4γαμέμνονα ποιμένα Λλαῶν 

ὕπνος ἔχε γλυκερός. πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα. 
ς . ο 2 υ] 9 / ’ ασ 3 / 

ὡς δ΄ ὅτ ἂν ἀστράπτῃ πόδις Ἡρης ἠυκόμοιο, ὄ 
τεύχων ἢἡ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατον ἠὲ χάλαζαν 
ἢἡ νιφετόν. ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας Ἡ{ νι ι ᾿ 

ἠέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο", 

Κ. 

Ῥιο Ὠο]οπίθ, ππε]επο ἀεπ Ἠεθρῦ 
4ετ Ναοπο ααδ{]]6, ἄετεηπ αΓ5ζεπ 
Τει] ἀῑο (6εαπά{δεπαίς απ ΑοΠΙ1] 
αἰπηϊπιπιῦ, Ῥι]ά4εῦ θἶπο ἵη βἶοἩ αὖ- 
6εβοΏ]οβδεπο Ἠτᾶη]απσ, ἀἱθ βἰσ] 
Ἅγγαχ Όη ἀῑε ἀπτο]Ὦ ἆῑοδ νοτπετσεµε- 
ἄεπ (εεᾶπσε σεσεῦεπο ΒΙπαβίοη 
απ]εμηί, αΏετ Εῆχγ ἀῑο πείέετο Επῦ- 
π]οξ]απσ ἆἀετ ερίβοπεπ Ἡαπά]απς 
ομπε α]]επ ΕΙπβι[8 14. Ὠας σαη7θ 
Βαο]Ἀ Ἰκαππ Ἠετααββεποπιπιεη γγεν- 
4επ, ομπθ ἁαίς οἴπο Ἰωῆοκε {ἤπ]ραν 
π]τᾶ. ἨἈΝαοὶι αἶίετ Ὀρετ]είοταπσ 
πγηχάθ ἆαβεε]ρε ανςες 5ρᾶΐει ἵπ ἄθπ 
Ζυβαπιπιεπηθησ ἆεχ Ί]ας εἴησεί[ῆσῖ, 

Υ.1---τ1. Ασαπιεπιποηβηᾶολῦ- 
11σπο Ῥοτςσεπ ππᾷ ἘΕπίβολ]α[5 
πα Νεβίοτ ζα ρεπεῃ. Υ6ταῦτθ- 
ἀππρ ταῖς ἆθτῃ 1Ἠη αα{δαςπετ- 
4εηπ Μεπε]αος. 

ἵ-ᾱ γρι. Ε1--9. ϱ 61τ--680. 
[Απμαπς. 

1, ἄλλοι ομπε ΑτίΚεΙ, τα Β 1, 
4αζα αρροβ!ξῖν ὠριστῆες Παναχαιῶν. 

9 -- ὁ 618. Ἐτείει ἩαπιϊβίΙοῃ --- 
Β 3, Ἰπεϊῦεβ -- ο 6. Ὠϊο Απσαῦθ 
196 Την ὙΨ1άετδρτασ] πῖξ 255, ππά 96. 

8. ἆλλ᾽ οὐκ, πε 424. Μ 110. 
«ο 619, τνετεἈγκίετ 6ερεπεαία πα 
ἆλλοι μέν 1, εἰαιῦ ἀτρεΐδην δ᾽ οὐκ, 
τρ. Β 9: παν π{σ]νέ, 

4. ἔχει, σα Β 3, απ Ἴηρ. 
δ. ὅτ ᾱ. 1. ὁτὲ ̓ οἰππιβ]. --- πόσις 

ρης ἠυκόμοιο ὨητΥχ ἨΙ6ς, κνοπεῦ 
ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης. [Ας] 

6. τεύχων πΨεππ ϱ6Υ Ὀετοαῖῖος, 
ᾱ. 1. 58επἆθεη σ1]1, ποάπτο] 4ος 
Β] ές αἷς νοτκϊπάεπᾶθα τέρας Ὦθ- 
αἰϊπιπιῦ ντα: σΕΙ. Μ 380. Θ 111. 
1 2586. Κ ὄθ09. --«ἆθέσφατον, πε] 
4, εἶπε Ῥίείσεταηα ἆε5 γογβεισεµε- 
ἄθπ πολύν: νε]. ι 211. 1 9189. 

7. ὅτε πέρ τε π8πη 6061, ἆ. 1. 
Ζα ἆετ ἆ6ιί ερεπ, πο -- αἷπ ρε- 
εοἨτῶικοπάεν Ζαραΐκ σα φιφετόν. --- 
ἐπάλυνεν 6ΠΟΠΙΙΒΟΠεΥ Αοτιῦ, 

8. ἠέ ποθι οἆεν εἴπα, νοπῖῦ 
ἀΐθ6εο Αππαμπης ἆεῃ νοτλθτσομοπάθπ 
ἀταὶ ἈΝαζπτεχεοπεϊπαηπσεη Ζ1581ι- 
πιθη εηἰσεσεηρεθείζῦ γψ]τᾶ: τα]. Ρ 
648 {. --- πτολέμοιο μέγα στόμα 
4ες Κτιεσρες στοίδευ Ἠαεπεῃ 

13 



4 10. ΙΑΙΑΔΟΣ κ. 

ὡς πυκίν᾿ ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχιξ ᾽4γαμέμνων 
νειόθεν ἐκ κραδίης«. τρομέοντο δέ οἳ φρένες ἐντός. 

ᾗ τοι ὅτ ἐς πεδίον τὸ Τρωικὺν ἀθρήσειεν. 
Θαύμαζεν πυρὰ πολλά. τὰ καίετο Ἰλιόθι πρό. 
αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ᾽ ἀνθρώπων: 
αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ Λλαὺν ᾿άχαιῶν. 
πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας 

ὑψόθ᾽ ἐόντι «4ιί. µέγα ὃδ) ἔστενε κυδάλιμον κἢῆρ. 
δε δέ οἳ κατὰ Θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, 

Ἱέστορ᾽ ἔπι πρῶτον Νηλήιον ἐλθέμεν ἀνδρῶν. 
εἴ τινά οἳ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο. 

ᾱ. 1. αἴπεπ στΟΙΑΘ6Ἠ, γἶε]ο νθγβοἨ]η- 
σεπἀονπ Ἐτίες, Τ’ 818 πηῖς δύμεναι 
νρι. Τ 959, Ἠϊεχ πουν αὐλϊπρίς 
νοη τεύχων. Όἷο, Ῥτο ΑτοἩ. ΓΣ. 
ο Ὀελί ογε αο [αιμοθις εγερ- 
ία. --- πευκεδανοῖο νβἰ. έχεπευν- 
πής 4 61, 5οματ{ί, νετάετβ]1ς}, 
ΠΏΣ Ἠ16γ, Α]Η οτε μον πας π. 

9, πυκίν᾿ (α) Αάν. ἀῑσλί Ἠϊπ- 
{εγ οἵπαπάςγ, 1π πππη{ζετΏτοςηθ- 
ποχ Ἐο]σο: ογ5έ ἀαταῖς ἐπί ἆςι Ὑετ- 
σ]εϊοπαραπκ{ Ἐ]ατ Ἠθχνου, πγάπτεπά 
4ες Ψεχρ]εῖοα βε]οεί απς 6---8 ἀῑθ 
γοχβζε]]απσ οἶπες πηεετ]ο]ίθπ Ἠεί- 
ἤρει ΒΗίσεπΒ ηαχ 6ΥΓΑΓΘΗ 1340. --- 
ἀναστεναχίζω πχ Ἠ16Υ, οἶἵηπ νε- 
εἰάτ]κίος ἀναστενάχω. 

10. νειόθεν Κοττεβροπάετεπᾶ ἀετα 
ἀνά ἵπι Ὑ6χρππη, ΥΟΏ πηΠ{ΘἨ Ἠςτ, 
πᾶλεν Ὡδρπιπιξ ἆπτοὶ ἐκ κραδίης: 
απδ Παίζει γαπᾶθ 4ε5 ἨΗονζεῃβ 
νσ]. 68. --- τροµέοντο δέ ραγαὔα]ς- 
{ἴβομες Εο]σοβαίΣ: Ζα 4 10. φρένες 
ας Ζπγοτομξε]], νε]οπεςβ Ἠει απᾶ 
Ίπηρε νοη ἄθπ ἠυτίσεπ Επηρευγε]- 
ἆθπ βοπάοτί, τσ]. 1 481 ἔνθ᾽ ἄρα 
τε φρένες ἔρχαται ἀμφ᾽ ἀδινὸν κῆρ 
ππᾶά 901. Ζαπι σαηζεη Απξάταςκ 
νσΙι. ΚΑ9». ο 627, 
τε ἤ τοι ἵταπη, Ιε]{εί ἀἱο {ο]- 

πεπάο ἀορρε]ίε ΕΠεάσναπα Ῥί5 16 
οἶῃπ, πθ]ομο ἆῑο 4 απᾷ 9 3Ἠβε- 
ἀεαζείο  5οτρεητο]] - 5οΠταθγ2]1ο]ε 
Βπιππιησ ηᾶὔμος απβϊμτο παπά 
Ζφατ ἵπ 1Πτονγ πεομβε]πάεπ Όπταμε, 
ἆαΐπαεν Ίπ Ιοταβίτεπ Αππάτπσκβίοτ- 
Ί1ΘΏ. --- ὠθρήσειε, 6 ἴδοι 14, 
Αογ.: ἆσαπ Β]Ι1οΚκ τιοηπίεῖίο. Απ 
εἴεῃί ΑσαπιεπΊιποη ετεῦ 213, ετ 

πηΏ[δίο 31560 νοηπ Β6ἴΠπθ6πΙ ασοι 1π 
46χ ΤασετλΏζέο απ ἄροχ ἀῑο Μαπος 
Ἠϊπννορ ἀῑο {ποῖβομενπ ἸΜαομίοαθε 
662εµεΠ Ἰαθεῃ. [Απμαηρ.] 

19. πυρὰ πολλά: νρ. Θ ὔδ4 Π. --- 
λιόθι πρό: Ὀαι 11ο νοτπ ἆᾱ. Ἱ. νου 
Ἠ1οβ. 

18. ἐνοπὴν. ὕμαδόν, τε ΒΟἨ]ΙΕ[ΒΕΠ. 
ΒΙ6Ἡ ΑΠ πυρὰ πολλά αβγπάΘΙΒΟἩ 
ηἩτ Πατέ 8η. --- ὅμαδος 1Ἀππιθπάθβ 
6 εεεμτοαί εἶπεν απσετοσίεη ἸΜεπσο, 
Ἠιοτ νοτ Ἐτοιάο Ἀδρετ ἆαεπ Ενίο]ρ 
46 Τασοε: νσΙ. Η 9507. ΕΙδίεῃ ππά 
Ἠιτίοπρίειίαη, ῬατΏασίβεηο Ἱπείτῃ- 
πιοηίθ, Ὀορ]θΙίθη 1Ἠτ6 απβσθ]8ββ6Πέ 
Ἐτοιάᾶςα: να]. Σ 496. 

15. προθελύµνους: τα 541, χο: 
Ἱερθεοῃ-ρτάςΙκαδῖν σα χαίτας: πι] 
4ε6τ ἨΓαχζα]. 

16. ἀιί: πἰομί ϱεταᾷο α)» ΟΡρ{εχ 
Ἄθεν γετραπάες πης ἀευᾶτάεη, πιῖ 
ἄεποι « οΥ βοἶπον Β6Ἡππος7 Ζοις 8 ὃ- 

πηὸ - φ 241, | 
Αοοιρβα{ϊν. --- πυδάλιµον πιαθῖσ. 

Ξ-- 8 ὔ. Ἡ 161. ι 918, 404 
1 950. Ἠϊαερεν Ύατ οαεμί βοπβῦ 
ἄρετα]] Ίπι ΑπεομιαΙς ΑΠ Θ6ΙΠπ6Π ΠΠ. 
τα] σθε] αχ νοχποτρεπεπάεη Απβάτασξ 
4ο ροτίοραπᾳ, ἆθτ Ἠΐου Ὦθγαῖῦς 
νοιπεταεΏῖ. 

18, πρῶτον Μαβοπ]. 7α νατρήπάεα 
της ἀνδρῶν. 

19. εὖ τα Ορίαν, ἨΓαποςΏραῦο 
Ώπ9 4εχ Βεε]ε 498 ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, 1Π] 
Απκοβ]α[ς απ 4επ ΊΠΠΗ. ἐλθέμεν, 
--- οἳ σύν πα 1Ἠ παν πηῦ Ασαππεπη: 
ποη: σύν πασηροκ{θ]]ό, πο ι 983. 
ν 308. 996. ο410. --- τεκτήναιτο 

η 



10. ΙΔΙΑΔΟΣ Κ. Β 

ἤ τις ἀλεξίκακος πᾶσιν «4αναοῖσι γένοιτο. 90 

ὀρθωθεὶς δ᾽ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα, 
ποσσὶ ὃ) ὑπὸ Λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 
᾽ἀμφὶ δ᾽ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέόσατο δέρµα Λέοντος 

αἴθωνος µεγάλοιο ποδηνεκές. εἴλετο δ᾽ ἔγχος. 
ὧς ὃ᾽ αὔτως Ἰενέλαον ἔχε τρόμος -- οὐδὲ γὰρ αὐτῷ 356 

ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε --- µή τι πάθοιεν 
᾽4ργεῖοι, τοὶ δὴ ἔθεν εἴνεκα πουΛλὺν ἐφ᾽ ὑγρὴν 
ἤλυθον ἐς Τροίην πόλεμον Βρασὺν ὁρμαίνοντες. 

παρδαλέῃ μὲν πρῶτα µετάφρενον εὐρὺ κάλυψεν 

ποικίλη. αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην κεφαλῆφιν ἀείρας 50 
Θήκατο χαλκείην. δόρυ ὃ᾽ εἴλετο χειρὶ παχείῃ. | 

βῆ δ᾽ ἴμεν ἀνστήδων ὃν ἀδελφεόν, ὃς μέγα πάντων 
᾿4ργείων ἤνασσε. θεὺς δ᾽ ὣς τίετο δήµω. 

τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἀμφ) ὤμοισι τιθήμενον ἕντεα καλὰ 

ἵπ Ἀρετίγασθπθπι ΦίΠΠΘ πιΣ ἨΙθυ: 
Βυβ]εκό Νοείον. -- μῆτιν ἀμύμονα, 
πε ει 414. [Απμαπς.] 

90. ἤ τις κτὲ ερεχεσείῖθοπε Απδ- 
{ἄἨχαπα Ζα ἀμύμονα. -- ἀλεξέίιακος 
παν Ἠϊθγ. -Ύας Εν οἶποιῃ Εαξ 
Νερίος ποσο] βο]]το εγίεῖ]εη Κδππεη 
πθεὮ ἄεπι Γ111 Π. ογθεϊ]ίεηπ, Αο]ὶ 
πα τετβῦππαἨ, τπᾶᾷ πΒοὮ ἆεπι τοη 
Ώιϊοπιθᾶες Ι τοτ β 5εσεµεπεη, πα 
Αηπάθγη Μογσεν πποἩ ὀἨπο Αα] 
ἄεπ Καπιρί απ{ζαπεµπιεη, 16 π]σλί 
πο] Ζα 56Ἠθη, 

-.. νο σι Β 49. 
22 Ξ Β 44. Κ 159. ᾗ 186. β4. 

ὃ 909. υ 126. 
25. ἀμφί Ζα ἐέσσατο --- ἐ-ιέσ- 

σατο, νο]. 111 ἀμφ᾽ ὤμοισιν ξέσσατο. 
94 --- 118. αἰθωνος νοπ 4ετ Εατῦε, 

ϱ]1Ώπσεπᾶ, πΗῦ Ῥεπαρ ααί δαφοι- 
νόν, πᾶπτεπὰ µεγάλοιο 45 {ο]σεπᾶςα 
ποδηνεκές νοτρεχεῖζεε. γει.. 908 
Λευκοὶ ὀδόντες, ̓ ἀργιόδοντος δός. 

95. ὡς ὃ᾽ αὔτως: 50 απ{ξ ἀἱαςε]θε 
ἸΜεῖξθο, 6Ώθπφδο, εσείς τς ἆα- 
σηγίβοἈθι εἰελοπάθτα δέ ἵπι Ύεις- 
απίαησ. --- ἔχε τρόμος Ὀπιδομταίραπο 
4ε8 ἀαπετπάεη Ζαεζαπάςς. --- οὐδὲ 
αὐτῷ πο {ρδί φιίάεηι, Ὀϊς ἐφίζανε 
εἶπε ρατεπῦμεβοπε Ηἰηγείδαπς απέ 
δι [Απμαπς.] ο. 

26. ἐπὶ βλ. ἐφίξανε, νσι. 91, µ 
866 βλεφάρων ἐξέσσυτο: Ιπ ἀϊθεειν 

ἨΓαεπάαπσεη 5ομεῖπ ἆεν Φομ]αξ ρει- 
βὔπ]]ο] σεἀαςΒί, 5οπβύ ο{ζ αἱ5 ἸΨο]κο, 
ἀἱε εἴεμ αα{ 4ἱε Αασεπ]άετ ποσα” 
εεπ]ί: ζα α 964. --- µή τι πάθοιεν 
Αιδβάτασκ ἆθτ Βθροιτσπῖς απξδ ἀεχ 
Ὀρε]ο ἀθς ἨΜεπε]αοβ, πι Απβδοβ]α[» 
η ἔχε τρόμος. 

2π. δή ]α. --ἔθεν: τα Γ 128. 
-- πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν, πε ὃ τ0ρ. 
πουλύν αἱς ΕδπΙηΙπ τη. 
ο -- ὃ 146. 
29. παρδαλέη: ται. ΤΙ 11. Όα88 

Απκίεμεη ἀες Μεπεἰαος συ] ἄθει- 
68ησεπ, ἀά5 4ππζθ 180 αβγπάεἴίδεῃ 
ἈΏσθΒοβ]οββ6η, Ὑαι] ἀατοἈ ἀἱε τοχ- 
πεγσεφο]μΙ]άθτζοε ΒΩπππππηπσ τνοχῦθ- 
ταιθεῦ, π1ε υ 95. 

80. ἐπί Τα Δήκατο ππά τοῦ 
Ῥειάεπ αριᾶπρῖσ κεφαλήφι». --- 
στεφάνην: τα Η 19. -- ἀείρας 5ἴεβί 
ΓΠγ βἶο]. 

85. Ὑαιββοπ]α[Β ππίο 4 Τ8. 
88. Ὑπι. Ν218. --- Θεός Ὀϊς δήµω: 

Ζα 4 6δ. [ἂὂηβαπς.] 
94. τιθήμενον εἴαζί τιθέμενον πας 

Ἠ1εςσ, σεὶ. τιθήμεναι Ὢ 98. 241. Κτ. 
ΌἨ, 46, 1 .19 απά 96, 2, ὅ. -- ἔντεα, 
τοι. τὸ ἓ: τπαη Ἠδέ Ἠϊος 3π 46η 
Φολμι]άἀ σα ἆθηπκειπ, ἆ4επ ες εἐτδῦ 
απ/{β6γμα]ο. ἆετ ἩἨδίί (νηὶ πάρα 
πρυμνῇ) απι ἷε Θεπα]ίετη Ἰερῦ, 
οἷς ετ ἵπ Βεσηβ 180 ζα σε]επ. 
γσι. 149. 
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νἠὶ πάρα πρυμνῇ" τῷ δ᾽ ἀσπάσιος γένετ ἐλθών. 
τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὺς Μενέλαος" 

υτίφθ᾽ οὕτως. ἠθεῖε, κορύσσεαι; ἤ τιν᾽ ἑταίρων 
ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
δείδω. μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον, 
ἄνδρας δυσµενέας σκοπιαζέµεν οἷος ἐπελθὼν 
νύκτα δι ἀμβροσίην' µάλα τις Βρασυκάρδιος ἔσται."' 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη αρείων ᾽άγαμέμνων' 

.»χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σέ. διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 
κερδαλέης. ἤ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδὲ σαώσει 
᾽ργείους καὶ νῆας. ἐπεὶ «4ιὸς ἐτράπετο φρήν. 

Εκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα 9ῆχ ἱεροῖσιν' 
οὐ γάρ πω ἰδόμην οὐδ' ἔκλυον αὐδήσαντος 
ἄνδρ᾽ ἕνα τοσσάδε μέρμερ᾽ ἐπ᾽ ἥματι µητίσασθαι, 

8δ. γένετ᾽ ἐλθών: σονὔμπ]Ιο] 
αἰο]ί Ἐθί ἀσπάσιος ἆαβ οἴπ[ασ]ια 
γοατραπα (ᾖλ9ε), πο ὦ 606, ἆοολ 
νο]. ι 250. τ 609. 

96. Να. σα Η 25. [Δημαηρ.] 
27. ᾗ ενα. Ὠϊεκο Ψατπιπίπηρ 

απέ ἀταπά ἀατ Τμαίκασ]ιο, ἀα[ς Ασα- 
ΙΠΘΙΠΙΠΟΠ βἶοἈ τῆκίθί, 15 Γγαῖ]ο] 
πσοπῖσ πιοβν]ετί απά πἰπιπης ἆ4θῃ 
904 Ε νοηπ Νεβίος σεπιαοµμίοη Ἡοτ- 
εοπ]ασ πηραδεεπᾶ νοτψερ. 

88. ἐπίσκοπον ρτλάϊκαίϊῖνο ΑΡΡο- 
αἰάοη Ζαπι ΟΡ]εΚί τινά, πας ὨΠα[ᾶν 
Τρώεσσιν, πὶθ 945. Ὠϊθκο βοή- 
αἰτι]ύῖοη Ὀθί ὀτρύνω παΥ Ἠ]6χ. --- 
ἆλλά Ὠϊς δείδω 1π ἀογεο]ῦθη Ῥήε]- 
Ίαπρ -- Τ28δ. Χ404. [Απλαπρ.] 

40. σκοπιαζέµεν ΙΠπβπϊῦ. ΕΒτ8εβ. 
παοῖ ὑπόσχηται, ψὶε Β 1192. Ι 19. 
Υ 85. 1 291, οτ]ᾶπτοτί εροχοσεΙθοἩ 
τόδε ἔργον, νβ]. Ν 961. -- οἷος 
ἐπελθών: νρ]. 4 3884 τπ. 7α β 246. 
[Απμαπρ.] 

41. νύκτα δι ἀμβροσίην --- ι 404. 
ο8. Κ 142. 2 898 να. Β δΤ, τοῖξ 
ΑΙΦΠΔΗΤΙΘ νοη ο 8 τΆππι]ο]Ὦ 6ο 
ἀαομί. ᾖἸπεῖίος Ἠεπιςί.ι νσι. Ν 
943. ἀμβοοσίη, βἴεπεπάθ» Βαϊψοτί 
4ετ Ναομί αἱ σὔ[]ομεχ ἄαῦο σαχ 
Ἐταπίοεκαπσ ἀ4οτ σαηζεη Ναΐασ, Ὦθ- 
βοπάθχ5 1π Βοζας ααξ ἆαπ εταπΊοκεή- 
4θπ Ῥομ]αβ. --- τὶς π8εἩ µάλα εἶπε 
Ζηεϊε ὙἨ οταάτκαηπσ ἆἀθ95 ΒεστίβΒ 
Ώρασυκάρδιος: 61π τεσπί Κἄλπ- 

ἹἈοδτσζῖίροτ: τα Η 156. -- 
πυϊ]τά εοἶπ, ἆαάαδ Εταῦ, ἨοῬί ομπθ 
Εήο]κειολς ἀατααξ, ἀαίξ παοἩ ἆετ 
εὔεπ απβσοβρτοσπεπεπ Βοβήτολπύαης 
ἀἱο γοτν]τ]κομππρ ἆαθι ΑΠΠΑἨΤΙΘ 
αππναμγβολδ]π]]ο] 19έ, ἀῑς ΒΙολοτ]ιθῖῦ 
4εν [ Ὀθιπεπραπς Ἠθινος, πὶν ἆ8 
σεροπ Ῥοάιηρε: πιἩ [βίο β6ἶπ, νρ]. 
Γ410---415 ππᾶ α Γ5ὔ0. 9400. Γ145 

43. διοτρεφὲς ὦ ἸΜενέλαε --- ὃ 96. 
661. ὦ Ζπβομθη Αά]οκέῖν ππᾶ Βαῦ. 
εἴαπ{ῖν αποἢ 4 189 παπά 7α ὃ 926. 

44. κερδαλέης ταῖς Νασλμάτασ]ς απι 
Βο]]α[ς ἆοβ ἀοἆαπκεηβ απ Ῥείοπῖθι 
Ὑοιβείο]]ο, οροχορείῖεοα οτκ]ᾶτί 
ἀπτοἩ ἆαθπ Το]σεπάςι Ἠε]αάνεαίσ, 
ἵπι Τα. πῖξ κέ, πο 282. --- ἐρύσ 
σεται ἠδὲ σαῶσει, να]. 0290. ξ2τθ. 
χ 2τ2. 

45. «ὤιὸς ἐτράπετο φρήν, Ἠθ 
Ασαπι. αἩς ἆοτ ΝΙθεἀετ]ασο ἀθβ το’ 
Ἠοτσεπεπάεη Τασ68 οι]καηπίο τππᾷ 
ϱοπον 1 18--52 Πβ8ΡΤΑΟΗ. 

46. ἄρα {ο]σετπᾶ: α1βο. -- ἐπί 
Ζα Φῆκε πηῖς φρένα -- απιίπιιι αἴ- 
ρογέ. Ζαπι ἀοάαηκεπ τρ]. Θ 258 Ἡ. 

4π. γάρ: ἀἱο απ[βετοτάσπ]Ιεμαα 
ΤΠαίεηπ Ἠε]ίοτε αἶπᾶ πὶοπί ομπε 
Ζαιβ᾽ ΗΙ]{ο ἀεπ]κδαν. --- ἠδόμην ἆ. 1. 
ετ]εθίο ϱο]ρεί. --- αὐδήσαντος πι 
ππρθεητη{θπη ΒπΌ]εἰεστινὸς. ἔκλυοι 
αὐδήσαντος --- Π τθ. γ 93π. ὃ 608. 

48. Ζπβαπιπιεηβίε]]αησ ἆετ Κοπ- 
ἐταβεχεπάεπ Ῥοστίβο ἕνα απᾶὰ τος 
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ὕσσ᾽ Ἕκτωρ ἔρρεξε διίφιλος υἷας ᾽ἄχαιῶν. 
αὔτως. οὔτε θεᾶς υἷὸς φίλος οὔτε 9εοῖο. 50 

ἔργα δ᾽ ἔρεξ. ὅσα φημὶ µελησέμεν ᾽άργείοισιν 

δηθώ τε καὶ δολιχόν' τόσα γὰρ κακὰ µήσατ᾽ ᾿άχαιούς. 
ἀλλ᾽ ἴθι νῦν. 4ἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον 
ῥίμφα Βέων παρὰ νῆας' ἐγὼ δ ἐπὶ Νέστορα δῖον 
εἶμι. καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσιν 66 
ἐλθεῖν ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος ἠδ' ἐπιτεῖλαι. 
κείνου γάρ κὲ μάλιστα πιθοίατο" τοῖο γὰρ υἱὸς 

σηµαίνει φυλάκεσσι καὶ Ἰδομενῆος ὁπάων 

ἸΜηριόνης᾽ τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα." 

τὸν ὃ᾽ ἠἡμείβετ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς ἸΜενέλαος' τ80 

σάδε, Ἰαΐσίετος πηζ Ηϊπνγοἰθοηάθπα 
δε -- α, ταῖς Ῥεζασ αιέ ἀῑθ Υοχ- 
Ἡασεπάεπ Τμαίεη Ἠε]ίου. --- µέρ- 
μερα (τεάαρ]οϊετίε Ίατζε] µερ- 1η 
µέρ-ιμνα, πιθ-πιοτ) ἀθιι]κινῆταίσε, 
Ἠ]ετ (σσΙ. 51) εοτσεπεττερεπᾶε, 
επ{βαίΖζ]]οιἈο Τπαίετ, εαὐδίαπ” 
Ππιετίες Νοααίχαπι, πο 4 602. ὅ 
211, νο]. Κ 289. ὔρ4. -- ἐπ᾽ ἤματι 
8η εἴηπεπ Τα5σ6ε, πο β 284. Κν. 
Ῥι. 68, 41, δ. --- µητίσασθαι, 18 
µήδοµαι 5. 3989, Ίπς ΊΓοατ]ς 
βείσεπ, το]]ΏὈτίπσεπ. Ῥ6τ Ας- 
οπεα{ῖν ο. ΙηΠπ16., φοπεῖ πΙοηί ηαο] 
αὐδᾶν, Ι5ί τοπ ἆθτ σαησοηπ ΊΝεπ- 
ἀππρ ἔγλυον αὐὖδ. αρηᾶηπσίσ. [Απ- 
ματρ.] 

60. αὔτως, αἀνετρ]α]ο Βοαβίπιπιαπς 
Ζα ἔρρεξε, 5ο οτε πΘΙίογσ8, 
οἈπθ ἀαίΣ οἴνας Ῥεεοπάθτει ἨΙῃ- 
Ζακάπης, Ἱπββ 9βοἴπο απ/[βετοτάσπῦ- 
Ίοπεη ΤΠαϊαοηπ οτκ]ᾶτεη Ἰδππία, αἱς 
εἵπ φεψδηπ]ομεν ἸἩΜσαηπβοἩ, ἆα]αι 
ἀϊε {ο]σεπᾶο Ἐτ]άπίεταηπσ οὔτε ῬΙ8 
Φεοῖο. Ζαν Βασπο ὸ 9608, απο 
Ν 54. --- Δεᾶς υἷός, πιοῦθί ει (1ε- 
4απκο απ΄ ΑοΠΙ] παμο Ἰθεί: τσ]. 
6 58 Ε. 

51. 65 νιτάθηῃ του ΑτὶδίατοἩ ας 
εἶπε πίεσε ἸὙΜΙεάετποῖαπς ἆεβ 
6εάαπκεης Ἱπ 48. 49 τογνογέον: 
ὅσα φημὶ µελησέµεν απιφοῃταϊρὲ ἄεπ 
Ῥερτίβ µέρµερα 48; δηθά τε καὶ 
δολιχόν πατ Ἠ1θΥ., 

6ο. ἆλλ᾽ ἴθι νῦν -- Β 168. 119. 
1. 402 Κ 115. 4 611. γ 8989. -- 
ΆΑΙαςθ ἆειτ Τε]απιοπῖθογ τιπᾶ Τάοπιθ- 

πει Παϊίεη 11το Βομιβο πας] ΚΑ 
119 ηαµε Ῥεί αἰπαπάοτ απά σπαχ 
Ἀπι ἄπ[βεταίεη Ἐπάο ἆθβ Τιασετε: 
το]. 6 924. 

64. ῥίμφα θέων, 
8. 199. ν 88. 

55. στο. ἵπ {αἰαγίςδομεπι 8ΙΠΠ6. 

ὤθ. [ερόν Κτᾶτθᾳ, τᾶςί]σ, πε 
ὦ, 081. ω 8Ι. --- ἐπιτεῖλαι αΏςο]αῖ: 
Ώαίεπ]ε οτίεῖ]εῃπ, εϊίκεαηπς 
56εΏεῃ, πης βἷος ἄθνίσοθτς 1951. 
απε εἶπ]ρσα εγπιαηπζοτηάο Ἰλογίε Ῥε- 
εομτᾶηκ{. --- Ώεν 19 5. Ῥεσεϊομποία 
ἨἩαπρίσππεοκ Ὀεῖ βεἴπεπι ἄαμπσο 7π 
Νοβίοτι 16ἱ Ἠϊ6ι, πὶεο ἵῃπ ἆθτ Απ- 
βΡταοῇθ 8η Νοείον εο]θαέ 8---101, 
απ{ία]]επάσιυγθῖθε ΥθίσΘΒΒΕΗ, τις 
εττανεηπ πιχ απ9 ἆει Αποτάετπηπσ 
Απ Μεπε]αος, Αίας παπά Ιάοπιθπθτς 
Ζα ταῖοπ, ἀαῑν Ασαππεπιποη ]εῦσε 
νΙε]πιθἩγ οἶπο Ῥεταίαπσ πας 6ἶπεχ 
στὂ(εετεπ Ζαπ] νοηπ Εάτείεη Ῥοααῦ- 
βἰομίασί. [Απ]βαπσ.] 

6τ. πκείνου, ἨηΒΟἩ ἆθπι 10ΠΙΒΟΠΕΠ 
(ερταποἩ γοη πείθεσθαι τινός --- 
916 γοη 6ἴΠ6Π Ὀοδτθάθη 1]1βεαπ”, 
κας εἶἴπεη Ἠδταῃ: νσ]. Ἠετοᾶ. Τ 
126. Ὑ, 88. --- μάλιστα Τη πὶ]]1ρ” 
βίθη. -Ὁτοῖο υἷός ΤἩἈταβγτηθάθς: 181. 

58. καί απο] (5οπ1θ), 6ἶπθ παο]ι- 
ἰᾶσ]ίσομε Ἠνπεϊθεταπςσ ἆες ῬαὈ]εξίς: 
ναι. Π 213. 

69. ἐπετρώπομεν ἆπιοἩ γἐ Ὦε- 
{οπῦ, Ζα 4 903, αὈδο]πί: ἄρετ]οίδεν, 
εἰο]]έθι 5ος” Ἀπλοίπι, ᾱ. 1. τετ- 
ἱτατπίςεῃ. 

πιο Ὁ πθθ. 
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ο / 2 / »ϱἰ , 5 

υπῶς γάρ µοι μύθω ἐπιτελλεαι ἠδὲ κελεύεις; 
5 / ν ω / 2 

αὖθι μένω μετὰ τοῖσι δεδεγµένος., εἰς 

ᾗε θέω μετὰ σ᾽ αὖτις, ἐπὴν ἐὺ τοῖς ἐπιτείλω:"' 

τὸν ὃ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽άγαμέμνων' 

.αὖθι µένειν,. µή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν 

ἐρχομένω" πολλαὶ γὸφ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι. 

ᾗ κεν ἴῃμσθα. καὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι, 
/ 2 ω / ” [ῤ 

πατρύόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάξων ἄνδρα ἕκαστον. 

πάντας κυδαίνων΄ μηδὲ μµεγαλίζεο δυμῶ, 
2 Δ Ν 2 / / νε / ” 
ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεθα” ὡδέ που ἄμμιν 

Ζεὺς ἐπὶ γεινομένοισιν ἴει κακότητα βαρεῖαν." 

φθέγγεο δ᾽., 

61. πῶς γάρ: 2α 4 198. --- ἐπι- 
τέλλεαι ἠδὲ κελεύεις πὶε Τ' 192 
46ς Ζαβαῖς μµύθω Ὀεί νδίμς 
πιχ Ἠϊου. [Απμαης. 

65, αὖθι ἀαβο]ῦαῦ, πῶ]θχ Ῥ6- 
απωπηῦ ἀπχο] μετὰ τοῖσιν, ππῖθΥ 
1επ6η, ἆεπ Ἰομίενη, Ὡπο]λάθηι 
6ς πᾶπι]οἩ πης Αἴάα παπά Ιάοπιθ- 
πθας 2 ἀἴεεεη Ρ6εβΒπρεη 19ς, τα]. 
196 παπά Σ 86. -- µένω παπά θέω 
ἀαὈι ανα Κοπ]απ]ςζ., ἆαδ ετςίθ ἄθά 
ἀει Ώορρεμταρε ομπθ Ετασθρατ{ Κε], 
πνῖο 684 ιπᾶ εοπ8ί, Κτ. Ρἱ. 6ὅ, 1, ὃ. 
--- δεδεγµένος, 7α 4 10Τ, πιῖέ εἰς 
ὅ κε υπὰ Κοπ]. Λος, Ξ- Ῥπ, οχαοῦ., 
εοηεί δέγµενος παθ ὁπότε: τα Ἡ 416. 

68. μετὰ σέ Ἠϊπίετ ἀῑτ Ἠεχ, 
αἴτ πας» ααἲ επι ΎΜερο 2 Νθρίου 
Ζ6α]ῖ. -- ἐπήν 8 ἐπιτείλω ο. 
Τὅ8, να]. Μ 2569. -- ἐύ ϱε]λῦτίᾳ. 
-- τοῖς Αἷα5 απᾶ Τάοπιθπθίβ. 

60ὔ. ἀβροτάξω πας Ἠϊετ. [Απμαπρ.] 
66. ἐρχομένω απξ ἆθπι Ίερε, 

πΠΙΘΓΙΓΘΡΒ. 
67. φθέγγεο, Νε 8ὔ, σ1αῦ ΠΓατί 

τον ἆῑτ, Ἰαΐ ἀεῖπο ΒΩπΙΠΙΘ ϐ- 
εοπα]]εη, τα{θ. -- ᾗ κεν ἴῃσθα, 
Κοπ]πηΚκΕν ἵπῃ Βίππθ 4ε5 Ἐαῦ,, ΥοἩ 
ἀεπι ἄαπσο ἀπτοιμ ἀῑε Ἰασπεπ. --- 
ἐγρήγορθαι 1ΙΠπᾷ Ῥοχ πιθὰ. πηΐ 
Ζατήοκσε7ορεπεπι Αοοεηῖ, παἃοἩ 
Ῥ]είρεπ. 

68. πατρόθεν νοπι Υαΐεχ Ἠ6χ, 
ἁσπιῖὃ ρατα]]ε] ἐν γενεῆς πας] 4εχ 
Ἠετκαπ{ί, εἴπο Βἰείσετιηπσ ἆἀ68 
εοπεί ἤσ]επει ἐξονομακλήδην: α]ξο 
της Ζπ{ῆσαπσ ἆεβ ῬαϊτοπγπιΙκοη 
Ζαπι Ναπιεπ οετ πας Ῥαϊτοηγπηϊ]- 
Κοπ απ Βίε]]α ἀθ5 Ἀαπιεης. Ἐΐ68ε6 

ὅ κεν ἔλθῃς. 

Βεζεϊεμπαπο ρ]{ αἱ επχθπνγο]1, ποῖ] 
βἱο Ζπσ]εῖΙοἩ απ ἆεπ Ἠπ]πι ἆθθ (16- 
εομ]θομίς επἸππουῦ, --- ὀνομάζων Ρὶ8 
ἕκαστον - Χ 416. 

69. κπυδαίνων ἈΦΥΠ4ΕΙΒΟΝ πῦ 
ὀνομάζων: Ιπάεπι ἆπ ἀαάτπτο] αἱ 
εἨχοί. -- μηδὲ μµεγαλίζεο θυμῷ 
βομ]1ε[δῦ 51ο. αἱ εαεπεαῦς απ 
πάντας κυδαινων, αὖθι Ἱπ βθ]Ώ- 
βἰὔπάΙσεντ Κοπαίτι] ου: πιασο]θ 
ἀἱ οι πο ]νέ Ρτο[ς ἴπι Ηθχ7ζ6η, 
ᾱ. 1. 26ἶσο π]ολΏί εἴο]σθᾳ ΒΙπηπ. Ὠϊθ6εθ 
Μαππιαπσ ϱ6εΒ{ πΙΘΗΥ α1β ἀθπι Βο]ι]ά- 
Ῥανγα[βἰβεῖπ ΑσαπιΘΙΠΙΠΟΠΒ , ἨΘΙΥΟΣ, 
αἷς ἀαία Μεπε]αος) ΟΜατακίοι ἆασα 
ΑπΠ]Ια[8 σὔνα; ἆαμεν 6 α1οἩ ἵπ ἀθπι 
{ο]σεπάεπ ἀοσοπεαΐσζ 51οῖι βο]οβί τς 
οἰπβολ]1α[»έ. --- μεγαλίζομαι πχ πος] 
ψ 1Τ4. 

τθ0. καὶ αὐτοί περ απο νψὶς 
βο]υδί οὔθπ, κἰατ]ς Ῥοζοπί πα 
ἄεσοεηκαἰ ἆετ Αιοτάθταπρ απ 
Ἀπάθτο ηχο ΡΒΙοΠύ τα ἴπαπ (61). 
-- πονεώµεθα Ἠπο]εη απ ἆ6ς 
Ατροϊς ππίειβίεμαεη, ολα δς Β6ΊΠ: 
4ετ Ῥεθρία Βενγεῖς 468 μὴ μµεγαλί- 
ζεσθαι. -- ὧδε ἵπ ἆθπι Μα(ρθ, 
πνθῖ»ῦ απξ ἀἱθ γοτμειαεμεπάο Απῖ- 
{οτάεταης παγᾶσ]ς ππᾷ πιοβν]θτύ 416- 
βε]ῶο πνῖο Μ 846: να]. οὕτως Ζα Η 
198. --- Ὠίο ἀπτεμ που πο] Ῥε- 
7εϊομπείο γετππβαπς Ρεσ]εμῦ 810] 
γοιζαρββψεῖβο απξ γεινομένοισιν. 

τι. ἐπίτα ἔει, νρ]. 4 445, Ἱπι- 
Ῥετ[εκ{: πο]]έε νετμᾶπσεη, ἆ. 1. Ὦθ- 
αεΙπιτηίο ἀαβ βεἴπεχ Ζ6ἵ6 αἰπ{τείεπάθ 
γετηᾶἈπσηϊβ, --- γεινοµένοισιν: να]. 
ὃ 908. η 198. Ύ 198. 2 210. 



.ἆ 
Ν 10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 39 

ὧς εἰπὼν ἆ ἀπέπεμπεν ἀδελφεὺν Σὐ ἐπιτείλας. 
βῆ ῥ᾽ 

αὐτὰρ ὃ ἰέναι μετὰ τα. ποιμένα λαῶν᾿ 

τὸν δ εὗρεν αμ τε κλισύῃ καὶ νηὶ μελαίνη 
εὐνῇ ἔνι µαλακῇ' παρὰ δ᾽ ἔντεα ποικίλ᾽ ἔκειτο. Τὅ 
2 ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια' 
πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, ᾧὦ ᾧ) ὁ γεραιὸς 
ζώννυθ”. Ὅτ᾽ ἐς πόλεμον φθισήνορα Βωρήσσοιτο 

λαὸν ἄγων. ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ Λλυγρῦ. 
2 ὀρθωθεὶς ὃ᾽ ἄρ 

3} 3 αν λ 2 / 

ἐπ ἀγκῶνος., κεφαλὴν επαείρας. 80 

᾽τρεΐδην προσέειπε καὶ ἐξερεείνετο μύθω' 
τίς δ᾽ οὗτος κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὺν ἔρχεαι οἷος 

νύκτα δὲ ὀρφναίην, ὅτε 8 εὔδουσι βροτοὶ ἄλλοι: 

Γήέ τιν οὐρήων διζήµενος ἤ τιν ἑταίρῶντ] 

φθέγγεο, 

Υ, τὸ--190. ΑΡΕΠΙΕΠΙΠΟΠ Ῥ6αἳ 
Ν 6β{οτ. 

τὸ, Ἐπτείες ΗεπαϊβίῖοἩ -- κ Τθ. 
Τ8δ. Εκείοι Ἠεπικίῖοα -- Υ 484. 

Φ 905. --- µετά ᾱ. 1. ππι απ{ζαβποπεπ 
πηᾶ Ζα Ἠο]εῃ. 

τά --- 4 829, νο. Ν 267. ἨΝεβείῖος 
5οπ]Ε6 αα/[εετηα]Ὀ ἆετ Πασετα(ίο, 
πο Ὠϊοπιεάες 150 Ε, 

Τό. εὐνῇ ἔνι µαλαχῇ -- Ι 618. 
ἆ 504. γ 196. ϕ 849, Ζατ Ετκ]ᾶ- 
πππσ 1] 66038 -- παρά Αάτ. ἆα- 
πεῦαπ, απαρΠοτίσοἩ ππιθάθγπο]6 1π 
πάρ Ἱπ. [Αημαπς.] 

Τθ6. τρυφάλεια (815 τετρυφάλεια) 
θἱπ Ἠθ]πι πι] νῖετ Βῆρει]ῃ, 
ππε]ο]ιθ 5ο] ρατα]1ε] νοη ἆεται ΗΙΠ{θυ- 
Κορίο παολ ἆεν Ῥθνπ Ζα "ρει ἀῑθ 
ἨἩειπικαρρε εταἰτεοξίεη. [Αηµαπρ.] 

Ττ. ζωστήρ: Ζα 4 155 παπά Η 906. 
Τ8. ζώννυθ᾽ Πθχγαίιτες Ιπιρθτ{εΚκ{. 

στ φθισήνορα: σα Β 989δ. 

τ9. οὗ μέν Κεϊπθβπθσς Εὔχ- 
πα Ώτ. -- ἐπέτρεπε πα Ἠϊος ἵπ- 
ἱχαηοιαν: ἈὈοθτ]]είς δἱοἩ, σαΏ 51ο 
Ἠ]π, ὑπάωϊφεῦαί. 

80, ἐπ᾽ ἀγκῶνος σα ὀρθωθείς: 

6χ τιοπ{αίο βἱοΏ απέ ἀθπι Ε]λεπθοσεῃ 
Ἀπῖ, 8ο ἀαίβ 6 8ἱ5ο π]ολί τῦ]]]σ 
ταὶ βα{5, πᾶμποι Ῥοβίπιτας ἀπτοη 
πεφαλὴν ἐπαείρας: Ιπάετα ετ ἀαζααξ 
(ααξ 4επ Ἐ]]εηροσεπ) ἆεη Κορξ Ποῦ 
ᾱ. 1. φυΠ{σίο: νσ]. ἕ 494. [Απμαπς.] 

ἐξερεείνετο μύθω, νρ]. ϱ 906. 

μηδ᾽ ἀκέων ἐπ᾽ ἔμ᾽ ἔρχεο' τίπτε δέ σε χρεώ:΄ 86 

82. τίς δέ νετ ἆοσοῖ, ρτᾶάϊκα- 
ἐν σαπι βαΏ]ε]ό ἵπ ἔρχεαι; οὗτος 
Ἠϊπνγεϊςεπά ααξ ἀῑδ 7ΖΥαιῦο Ῥ6ιβδοῃ 
(4 6195 τα. Κ 541 απῖ ἆῑο ἀτιζε), 
πο ὅδε απξ ἆῑο εταεῦε (π 200. φ 
201. α Ἰθ6), ατα. Ζαπι δὲ Ίπ ἃετ 
Ένασο τα 7 195. -- ἔρχεαι οἷος 
π]θ ν 281. Κ 986. 

88 --- 8896. (9 865. νύχτα δι ὁρ- 
φναίην Ξ-- 216. 986. ι 145, τα 41. 
-- ὅτε τε ἴεπιροταὶ ζα ἀἆεν Ζε1ζ 
πο, βἴθ]]δ ἀῑο σεπΟμη]σμε Οτά- 
ηπησ ἆἀεγ Πϊησε ἵπ ἀεσεηβαῖα σα 
4εχ Πεν νοι]εσεπάθη ΑΠΒΠΕΠΙΙΘ: 
νο]. µ25, ἆαΐετ “εὔδουσιτα 5οἩ]α- 
Εθπ ρΐέ]εσεπ πας Ναομάταοκ τοι- 
απσεςίε]]ῦ 18. [Απῃαηρ.] 

84, Ώΐθεος Ὑεις ππτάθ τοι Ατί- 
βζατοὮ νεγποτίεη, πει οὐρήων 
πχ αἱς επεῦῖν νοη οὐρεύς Μα α]- 
ο56] νοιδίαπάεπ πετάει Κὔππε ππἆ 
ἄρετλπααρθ ἀῑθ Έταρο ππραβδεπά β61. 
Α]]ογάῖησς ἹΚαπηπ οὐρεύς εἶπα Ἡεῖ- 
οτί] σης γοη οὔρος ἸΝ Βοπίεν 
βαίῃ; 3αὖΏεχ ἄΠοἩΏ ἩΘΏΠ ΊΠΔΏ «ἆ1θ68 
Ἠονῦ ἵπ ἆθπι Ῥίππθ νοη ΕἄΒΠχ6γ 
(νσΙ. οὖρος Αχαιῶν) τετείειπῦ απά 
βο εἴπεηῃ Ῥαδεεπάεηπ ἀερεηκαίζ τα 
ἑταίρων οεν]ηπῖ, 5ο Ρ]6Ιρέ ἆοσομ ἆῑθ 
η 4ἱ6β6π Ύ 6186 ἂπ9σ8βρτοσμεπε Υ6ἵ- 
πηπίπησ ἱππήίεη ἆει 516 ππιφθῦεῃ- 
4επ Ένασεπ, ἀῑθ ἶοιμ πῃῦ ἀετ Ρεχ- 
εὔπ]ϊο]ι]κοιο 4εΒ Ναπεπάεη Ῥθεο]μᾶ{- 
σεν, 5εἩχ απΏα]]επά. 
Ἔδ. φθέγγεο: τα 67. -- τίπτε Ρὶς 
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τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων' 
.ὦ Νέστορ Νηληιάδη. μέγα κὔδος ᾿χαιῶν. 
γνώσεαι ᾿ἄτρεΐδην ᾿4γαμέμνονα. τὺν περὶ πάντων 
Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι διαµπερές. εἰς ὅ κ᾿ ἀὐτμὴ 
ἐν στήθεσσι µένῃ καί µοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 90 

πλόζομαι ὧδ᾽. ἐπεὶ οὔ µοι ἐπ᾽ ὄμμασι νήδυµος ὕπνος 
ἱζάνει. ἀλλὰ µέλει πόλεμος καὶ κήδε᾽ ᾽άχαιῶν. 
αἰνῶς γὰρ «Παναῶν περιδείδια, οὐδέ µοι ἦτορ 
ἔαπεδον, ἆλλ᾽ ἀλαλύκτημαι, κραδύη δέ µοι ἔξω 

στηθέων ἐκθρώσκει. τροµέει ὃ) ὑπὸ φαίδιµα γυῖα. 
ἀλλ᾽ εἴ τι δραίνεις. ἐπεὶ οὐδὲ σέ γ᾽ ὕπνος ἱκάνει. 
δεῦρ᾽ ἐς τοὺς φύλακας καταβήοµεν., ὄφρα ἴδωμεν, 

μἡ τοὶ μὲν καμάτω ἁδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνω 

κοιμήσωνται. ἀτὰρ φυλακῆς ἐπὶ πάγχυ λάθωνται" 

χρεώ Ξ α 250. τίπτε τί ποτε; 
σι ἆθπι Ναπίππι χρεώ (ἐστι) 18ῦ 
απξ5 ἆθπι ὙΨοτποτᾳεμεπάθη ἐμέο Ζα 
εγσρᾶπσοη, νρ]. 4 606: πας νψ]]εί 
ἀαπ πασ γοη πηῖσὃ 

8η -- ὔὔ6δ. 45611. 35145. Υ το. 202. 
88. γνώσεαι αἰπίασμες Επι ἆπα 

π]χβῖ ΘΕΚ6ΠἨΘΠΤ, 8Τῃ Τ,Απ{ πΙΘΙΠΟΘΥ 
ΒΙπΊπΠΘ, ἀα[8 16Ἡ Ασ. Ὀϊπ. [Αηπαπρς.] 

89. ἐνέηκε πόνοισι, 30 πἩΣ Ἠ16Υ. 
-- Ὑθτββοβ]α[Ἡ -- Ι 60. 

90 -- Ι 610, νρι. Χ 588. 4 4ΤΠ. 
σ158. Ῥετ {αζατίδεπθο Αποάταο]ις ἴπ 
ἀ4επ Κοπ]απ]ίήνεη πας] ἆθπι Αοτίὶςε 
ἐνέηκε 18ὲ νετ δε]έ ἀπατοειμ διαµ- 
περές ξοτί παπά {οτίέ, νο]εμθΒ ἀῑο 
Ἰτκαπσ Ὑοη ἐνέηκε Ἀρει ἀῑθ 
6ορεπγατί Ἠπατβ οτβἰτοοκέ. 

91. πλάζοµαι Ίπττο ππιἩθς, Ζ1Υ 
Απάοιίιης ἀετ ἵππετεῃ Όπτα]λα, --- 
ὧδε 8ο, Ὑυῖθ 16 Ἰευσῦ (μπε: να]. 
ἩΒ 489. α 185, οὕτως 986. -- οὐ 
πας Ἀασολμάταοκ νοταησεβείεΠί σατ 
Ἠοτνοτπεῦαπςρ ἆετ {ο]σεπάεπ ο]ῖα- 
ββει απβσεήητίεπ (οσεπεᾶἈίσε: 
ΚΕΙΏΘΒΥΘΡΒ. -- νήδυµος εχ- 
απἹσοκοπά. 

90. [ζάνει: νρ]. 26. 
94. ἔμπεδον 1θβί, νσι. 10. -- 

ἁλαλύμπτημαι πα Ἠϊ6χ, Ῥᾶβοπί- 
βοπες Ῥετίεκὸ νγοη ἀλυμτέω, νβ. 
ἀλύσσω Χ το, Ὀΐπ αα/β6τ ταῖχ ΤΟΥ 
Ἀηρεί, 

9ὔ. ἐπθρώσκει πηΙ]] Πενααβερτίη- 

ροη: νρ]. Η 916. -- ὑπό Αἀάν. 
ππζςαῃ. [ΓΑπ]μαυρ.] 

96. δραίω Ἠεβιάενανατι τα 
δράω, ΙΓ 116Υ, --- οὐδὲ σέ γε πε 
ἴε φιίάεπι. ΓΑπλαπμ.] 

97. δεῦρο απξ, πολ]απῃ. 
τοὺς φύλακας: ἀ88 ΒΤΟΠΟΠΙΘΗ π]θ 
Ὁ 100. -- ὄφρα ἴδωμεν -- φ 119. 
986. ἴδωμεν αὐβο]απί: παςσ]ι- 
ΒΘΊΘΠ. 

98. µή ἆα[α παν πἰσηα{, αε]Ὀ- 
εἰάπάϊσον Απθάτπο]κ ἆετ Ῥθβοτρηῖβ, 
46 ἀἱοδ νογπεγρομεπᾶο Απα[ίοτάθ- 
ταης πιοβν]θτε: Ζα 101. --- τοὶ μέν, 
(ερεηραίζ δυσµενέες δ᾽ ἄνδρες 100: 
1ῃ ἀ4ἴθβοι ἀΠεάθταπςσ πητά ἆθγτ ἶπι 
Κοπ]απ]κάν ΑΠΒΡΘΑΡΤΟΟΜΕΠΕ6ἨΠ ὮΕ6- 
{Πτοπίαπςρ Ζαπᾶςσ]λεί πι Ιπά]καξίν 
100. οαἶπο Τ]αΐβαςπε μροερεπῆβρει- 
ροαβία]]{, νε]ο]α ἀῑο ἆαταῃ 101 απ- 
βομ]Ιε[ρεπάο Ἀπεϊο Ῥεβονρπίᾳ γο- 
ῬογαΙθεῦ. --- παμάτω Εν Όπνω Ξ-- 
µ 281. νρ]. ζ2. Ζα ἁδηκότες ϱαἲῖ, 
ἄροτάτῆφαΙςσ, 16ῦ αἩβ ἄθπι Ζτ- 
ΒΟΙΗΠΙΕΠΏΑΠσ 7Ζα ΕΙΡΆΠπΕη: ἆ46θ8 
Ὑ/αςἹθηςδ, 8ο 812. 4ΤΙ. ὕπνω 
Βο]μ]α{υεἀὔτίαίΙς, Ῥομ]ᾶ[τισκοαῖί, 
Ῥίο Ὠαίϊνο Ἰαῦεη Καιρα]θ ῬΒ6- 
ἀαεπίπης. 

99, ποιµήσωνται ππᾶ Λάθωνται, 
ἆ4εχτ Αοτ. τοπ ἆετ οαἰηπρείτείεπει 
Ἡαπά]αηπρ: αἶελ πΙεάετσε]ερῦ 
ππᾷ Υ6ΥΡΘΡΒΒΕΊ Παβρεῃ: σα 4 0δδὅ. 
--- ἐπί τα 1άθωνται. 

95 
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δυσµενέες ὃ᾽ ἄνδρες σχεδὸν εἴαται' οὐδέ τι ἴδμεν. 100 

µή πως καὶ διὰ νύκτα µενοινήσωσι µάχεσθαι." 

τὸν ὃδ) ἠμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 
,"Ατρεΐδη κύδιστε. ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ἀγάμεμνον. 
οὔ ην Ἕκτορι πάντα νοήματα µητίετα Ζεὺς 
ἐχτελέει. ὅσα πού νυν ἐελπεται' ἀλλά µιν οἴω 106 

κήδεσι μοχθήσειν καὶ πλείοσιν. εἴ κεν ᾽4χιλλεὺς 

ἐκ χόλου ἀργαλέοιο µεταστρέψ]ῃ φίλον ἤτορ. 
σοὶ δὲ μάλ᾽ ἕψομ᾽ ἐγώ" ποτὶ δ᾽ αὖ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους, 
ἠμὲν Τυδεῖδην δουρικλυτὸν ἠδ᾽ Ὀδυσῆα 
ἠδ᾽ 4ἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν. 110 

ἆλλ᾽ εἴ τις καὶ τούσδε µετοιχόμενος καλέσειεν. 
ἀντίθεόν τ᾽ 4ἴαντα καὶ Ιδομενῆα ἄνακτα" 

κ Δ -- 2/ ο ’ 29) 17 2 / τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστότω οὐδὲ µάλ΄ ἐγγύς. 
ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον ἸΜενέλαον 
νεικέσω. εἴ πέρ µοι νεµεσήσεαι. οὐδ) ἐπικεύσω. 

100. οὐδέτι ἴδμεν --- ὃ 109. Β 486. 
101. Ὑρ]. 6 510. µή πως καί 

ἀαί[5 παχ πὶοπί εἶπα σατ: 7τπ 
98. --- μενοινήσωσι, Αον.: αα{ ἆεπ 
6εάαηπκεη ΚΟΠΙΠΙΘΠΗ. 

108. Ἐϊπο αεΠίπια] ἵπ ἀετ ία 
πιεάεγκεητεπᾶο Απηχθᾶο; ἵπ ἆετ 
Οά. πατ 1 997. 

104, οὔ Θην, σα Β 26, εεἈπεΓ- 
11ο ἆοο]λ ποβ], νβι. ἡ ὃην 
4 9656. 

106. που ποἩ], πὶο πας ἆθῃ 
Ἐτίο]σεπ ἀεξ γοτμετσεπεπάεη Ταρες 
σα τειπιαὔεη 140. νυν, επ] Ιβο] 
τπᾶ ΚανΣ, πο ὉὮ 486, αΌει 1η ππ- 
σεςομψᾶοβίετ Βεάειίαηρ 1εῦσῖ).--- 
ὅσα Ὀϊ8 ἐέλπεται εἴπο ερεχεσείίεο]ε 
Απεζζμταπσ 7α πάντα νοήματα. 
Ζατ Β8ομε νο]. Θ 5068, [ΑπΗ.] 

106. κήδεσι πο Ναεπάταςὶς απ 
Ῥοξοπίῦει Ὑεταείθ]]α, ἴπι ἀεσεηεαίΖ 
σα ἐέλπεται. -- καὶ πλείοσιν πΟς} 
1πΘἩτ, ας 6 βοποηῃ μετ ΠἨαΐίο, 
νοτ ἆεπ Ἰείσπίσεηπ, ἆπτοι ΑοΠί]]ε 
ατο]] ετπιόσ]ομίεη Ἐπ{ο]σεῃ. --- εἴ 
κεν ἴα]]5 οίτα. Ώα εγβῦ το π6- 
πίσεη Βέαπάθη ΑοΏΙ]] ταῖς αἷ]ετ Επί- 
βοπΙθάςπ]εΙῦ ἀῑο Βδεπ ἆετ Αολᾶςετ 
σπτοκσενγίθεεη Ἰαΐζ, 5ο 15δύ ἀ1θςθ 
ΑΠΠΑἨπΙ6 Ἠ]εχ ππεπῖςσ πιοἰαν]ετῖ, 

107. µεταστρέψη: µετά πεῖεί απ{ 

115 

4εη ἸΓεοεῖιεεὶ ἄετ (6βιηηαης. Ζαπι 
Απεάτασ]ς τσ]. Ο 52. 3208. Ι 49τΤ. 

108. σοὶ δέ, ἀαπαῖς πγεπἀθί βἷο] 
Ἀθρίογ τοπ Ηεκίοι Ζατ Βοεαπίνοι- 
ἴαηπσ ἆετ Απζοτάεταπσ 964. --- µάλα 
5ετη. --- ποτί Δάν. ἆατσα, απ{Β6Υ- 
ἄεπι, Ὑίθ πρὸς δέ: τα Ε 801, αὖ 
παίπἹη απο] ποςῇ. --- ἐγείρομεν 
Κοπ]απχκί, 

110. Ηἴαντα ταχύν ΟΠεαξ᾽ Βοπη: 
Β ὄρπ. -- Φυλέος υἱόν Μεσες: Β 
601 8. [Ἀπμαπς.] 

111. Υρβ]. ο τ4. ἆλΛ᾽ εἴ τις κα- 
λέσειεν, Ν απδοΏεαίᾳ εἰπσε]αῖθεῦ τηῖῦ 
ἆλΛλ᾽ εἰ, πῖο που Κ35. ϱ Τ4. 
ΠΙ 559, οἵπο πι]]άθτεο Ἐογπι ἄθτ Απι- 
{οτάθιππσ, ἆθ9 Βείεμ]ς, πε απο 
Ο 6τ1. --- μετοιχόμενος αΏδο]αῦ: Ἠϊπ- 
6εσαησεη. 

119. ἀντίθεον Αἴαντα, ἄεπ Τε]α- 
ΙΠΟΠΊ6Υ, Υσ]. Ι 628. 

119. ἑκαστώάτω παχ Ἠ]ε6ι; οὐδὲ 
μάλ᾽ ἐγγύς Ρατα]]ε]ςπιας ἀθς ἄεσεπ- 
βαΐσος. -- Ζατ Βασμε 6 928 1. 

114. φίλον καὶ αἰδοῖον: νε]. ε 88. 
5 210. 

116. φεικέσω ἆ48 Επ. γοη ἆοθτ 
Ζ6εῖε, νο 6 πας 1Ἠπι ΠΠΡΑΠΙΠΙΘΗ- 
ἴτοβοῃ πτα. -- οὐδ᾽ ἐπικεύσω, 
σε Ε 816 παπά αοπ8δί, σα ϱ 1684, 
ηθσα[ίνετ Ῥατα]]ε]ίπιας Ζᾳ νεικέσω, 
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ὡς εὔδει., σοὶ δ᾽ οἴω ἐπέτρεψεν πονέεσθαι. 
νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι 

Λισσόμενος' χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ ἀνεκτός.« 

τὸν ὃ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων' 

..ὦ γέρον, ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα" 190 

πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι. 
85 | δ 

οὔτ᾽ ὄκνω εἴκων οὔτ᾽ ἀφραδίῃσι νόοιο, 

ἆλλ᾽ ἐμέ τ᾽ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγµενος ὁρμήν. 
- ι. ρα / {12 / / / Φ 

νῦν ὃδ᾽ ἐμέο πρότερος μµάλ ἐπέγρετο καί µοι ἐπέστη 

τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήµεναι. οὓς σὺ μεταλλᾶς. 196 

ἆλλ᾽ ἴομεν' κείνους δὲ κιχησόµεθα πρὺ πυλάων 
ἐν φυλάκεσσ ' ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.' 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
οὕτως οὔ τίς οἳ νεµεσήσεται οὐδ' ἀπιθήσει: 
᾿άργεί ὕτε κέ η. Ίνῃ καὶ ἀνώγῃ.' 190 ογείων. ὕτε κέν τιν ἐποτρύνῃ νώγῃ. 

ὡς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα. 

416δεη Βερν] νεα Ἀτ]κεπά: αΠΥΘΙ- 
Ἠολβ]ετ, ΥΕ]. 168 νείκεσε ἄντην. 

116. ὡς πας Ὑετῦεν ἀες ΑΠε]ίᾳ 
παπά 4ετ ΑΠεΚ{αἈπίκεταπα, Ἠ]6Υ ηΒΕΗ 
γεικέσω, Ὀδ2θἱεμποαῖ πΙεη{ς Ρ]Ο[8, πνῖθ 
ὅτι, ἀἱε ΤΠαΐβας]α, εοπάθτπ τηπο]ς 
ἀἱο Ατίό παπά Ἰλεῖεθ, νο οἆει ἀεῃπ 
τας, ἵπ νγε]επθπι εἷο αἰπίτιξξ, Ζαπα 
ἀερεπείαπά ἆ4ες ΑΠΕεΚί5: νρ]. Π 1Τ. 

048, 
11Τ. νῦν ᾱ. Ἱ. ππίεγ ἆεπ 6ερει- 

πάτισευι Ὑετηβ]ίηίβεθη: Ιαερ]αέες 
Αβγηάείοη 485 ἀερεπεα{ζθ8. ---πατά 
πηπ{θχ --- 1π, 166 σθβασί ππίεχ ἆ6Υ 
γοταιβεείζαησ ἆεγ Ὀαεί ἆεπι πο- 
νέεσθαι εἰαμβπάεπάεπ Βενδριηρ: 
να]. ϱ 869 πύρνα κατὰ µνηστῆρας 
ἀγείροι. 

1186 -5- “4 610. 
Θ οὔσ. 

190. ἄλλοτε μέν παῖῖ ἆεπι 194 {ο]- 
σεηάεηπ (ερεπεαίζ νῦν δέ, Υψὶθ 
Τ' 200 ἄλλοτέ περ -- νῦν δέ: 6ἶπ 
απάετ Μα] Ζψατ -- ]είζί αὖεας, 
νβ]. Ν ττθ. -- καί Ζα ἄνωγα {οτ- 
ἀετε ἀῑεβ 6οραχ απξ ἨἘαὶ ἀῑεδει 
Βεείρετιησ ὈΏοβ]επί βἶοα Ασαπιετῃ- 
ΠΟη απξ Νθείογ» Ἰλοχίε: εἴπερ µοι 
νεµεσήσεαι, Ἀ8 {8190 Ίπα ΒΙΠΗ: γεχαχρθ 
68 αἲχ πΙολέπασ π]ολές εοπάετη. ΓΑπῃ.] 

191. Ὑρι. 2 69ρδ. οὖν ἐθέλει 
Καππ 51οηπΙση {θπ{βοΠ]16[ς6η. 

Υεχββολ]α{ νσ]. 

199. ὄχνω Ὁπ]αβε, σα Ε 81ΙΤ. --- 
εὔκων: 7α Ι 109. 698. --- ἀἆφρα- 
δίῃσι Αοπιιοβϊσ]καΙῦ, 

125. Ζνψεῖθν Ἠεπιϊκβεα: νε]. 
β 405. ἐμῆν ὁρμήν ΑπΙΘὈ, Απ- 
γεριηΡ νοἩ παῖχ. [Απμαπᾳ.] 

194, ἐμέο πυχ Ἠ]6χ, οηβῖ ἐμεῖο. 
--- μάλα 196 ἀθπι Ζα νεταβιτ]κοπάθη 
Βερτ]! πρότερος παμσεβία]]{: νγαΙί 
ἔτάλετ, εἶπο Βίθΐσεταηπς ἀθ5 Τ]αῦ- 
εὔσμ]εμαπ (νσ. 85 Π), παπι ἆ46Π ρθ- 
Περίεπ Βταᾶετ πασπάτο]κ]οὮ σι 
τθαςη{{εχήσεῃ. 

12ὔ. καλήµεναι: ἅτ. Ρἱ. 90, 9, 4. 
-- οὓς σὺ μεταλλᾷς -- Ν Τ8θ. ω 
851, Αἷάδ απά Ιάοπαεπθις 119. 

126. πείνους ΑΙ88 απᾶ Ιάοπιθπθιβ 
βαπηί ΜΕΠΘΙΔΟΒ. --- πρὺ πυλάων: 
ἀῑε Ἠ/ασμεν ΒἴεΠεη 2ΥΙΡεπεπ Μαι1θυ 
απά ἄταρει: Ι 8Τ. 

121. ἵνα Ἠεν ἀεπιοπείταίν: 
ἀοτί: τα ΛΜ 9544. --- ἠγερέθεσθαι, 
νο Β 804, πας απᾶὰ η8βοἩ στ- 
ΒΑΠΥΠΕΏ ΚΟΠΙΠΙΘΗ, 

199. οὕτως ἆ. 1. ἆπ 68 5ο αἰθ]ιξ. 
190. ὅτε κε πς Κοπ]απ]ξῖν ἵπα 

ΦΙΠηΠθΘ ἆ65 Εαΐ. -- ἐποτρύνῃ καὶ 
ἀνώγῃ εἴεπεπάεν Ύεχβεοβ]π{Β. 

Υ. 191-119. ΑραπιΕΠπΙΠΟΠ απ 
Νθρίονγ Ὑθ6εκθη ποςἩ Απάετθ 
Ἠε]άσθη. 

161. 155 5-- 21. 22. 
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ποσσὶ ὃ᾽ ὑπὺ Λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν, 
διπλῆν ἐκταδίην. οὔλη δ) ἐπενήνοθε Λάχνη. 

ρ/ 2 2/ 2 32 ῤ 9 / -- 

εἴλετο ὃδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμενον ὀξέι χαλκῶ. 1956 

βῆ δ ἰέναι κατὰ νῆας ᾽ἄχαιῶν χαλκοχιτώνων. 
πρῶτον ἔπειτ Ὀδυσῆα «4ιὶ μῆτιν ἀτάλαντον 

ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

φθεγξάµενος" τὸν δ᾽ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ ἰωή. 
ἐκ δ) ἦλθε κλισίης καί ὄφεας πρὺς μῦδον ἔειπεν᾽ 140 

υτίφθ᾽ οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὺν οἷοι ἀλᾶσθε 
νύχτα δι ἀμβροσίην:; ὅτι δὴ χρειὼ τόσον ἴκει: 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
διογενὲς 4αερτιάδη., πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ. 
μὴ νεµέσα" τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ᾽άχαιούς' 

ἀλλ ἔπε᾽. ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν., ὃν τ᾽ ἐπέοικεν 
[βουλὰς βουλεύειν. ἢ φευγέµεν ἠὲ µάχεσθαι]' 

198. ἆμφί ἀ. 1. παπι ἀἱε Βολμα]ίετη, 
σα περονήσατο Ὀε[εβίϊίσίε 510] 
πι] οἶπει Ὀραπρθ, νοῦεί ἀα5 
Όπι]εσεπ ἆες ΜαπῖεΙς ἄρεγσαησεηι 
160. Νας] τ226 Π. 160 εἶποα στὂ[βετεα 
Ώραπσε ΑΠΖΙΠΕΠΠΙΕΗ, αΠάθ8ΙΒ σ 295. 

180. Όιο αἰπ[αςηθίεη ΒραησθεΒ 
Ῥθβίαπάεη απς Βῆσε]π, πε]οβμο απ 
ἀετ οἴπεη Φεῖζοθ 1π εἶπο Ῥίθββ8πιθ 
ἹΚαάε], ααξ ἆαετ απάθτη 1η 6ἶπεῃ 
Καπα] απε]ιείεπ, 4ατ ἄῑο Ναάε] απαί- 
πΒΗΠΙ, πασμάσπι 5ο ἀπτοἨ ἀ8 (6- 
πταπᾶ ἀπτοβσεείεεκό ναχ. -- φοι- 
γἸκόεσσαν παῖῦ Ῥγηϊσθβίς, ψῖο ἕ 500, 
πα]Μ. φοῖνιξ (νσ]. 4 141) ᾱ. 1. ἆεπι 
Ῥ]οπιοίφοπειπ Ὠοῦ (Ῥατριαχ) σε[ατΏῦ, 
[Απμαπσ.] 

194. διπλην, πὶιε τ 296 - δί- 
πΊακα: 7α 126. -- ἐκταδίην παν 
Ἠϊ6χ, επίεπδωπ, Ὑθἳιῦ. -- ἐπενή- 
νοθε λάχνη -- Β 219, Ῥ]αβαρί. του 
ἐπ-εν-ανέθω, νο]. ἀνθέω, ταῖς Ίπι- 
Ῥει{εκζεπάπης, οαἰσεπῦμση: παν 
ἁαταιξ επΊβρτοβδβεη ἆᾱ. Ἱ. 58 
ἀαταιαί, αὖΏετ της ἄεπι Βεστᾷ ἆετ 
Ἐῆ]ιε: αἱκο αἵπ ΠΜαπίαὶ τὸ τατ]ῃ- 
Ἠααχ]σοτ Οὐετβᾶς]μο. 

195 -- η 19. 0482. α 99. ο ὅδ1. 
υ 12τ. 

196 -- ἄ 199. βῆ, ταν Ασαπιεπη- 
ποια, πε]επετ η ἆἀετ {οἰσεπάεπ 

Ἐνζᾶλ]απσ ααΠα]]επάθιψεῖς σ8η7 
Ζυτοκἰτι. [Απμαπς.] 

197. Ὑρ]. Β 169. «4ιί παπά μῆτιν 
πας σεάεμπίεν Ἐπάεί]ραο, Ιείσίετες 
ποτ ἆἀθπι αγερτᾶπσμςὮἨ της σ απ- 
Ἰααίεπάεη ἀτάόλαντον. 

199. φθεγξάµενος, Ιπάεπι 6 ἀῑθ 
ΒΡ{ΙπΙπι6 6ΥΠΟΟΡ, τ]θί: 7α θ6Τ. -- 
περὶ φρένας ᾖλυθ ἰωή: να]. ϱ261, 
αἱε Ἀμπ]σοπει ὙἨεπάππρεπ π 6. 
τ 444. ζ 192. Β 41 οηίμα]ίεη Καῖπο 
Βετεϊοππαπσ ἄεξ επιρῃπάσπάᾶεπ Οτ- 
σαπς. [Αηµαπς.] 

140. καί 8 ἔειπε -- Ὁ 996. 
141. Ὑσι. 895. 
149. Ετείες Ηοπαϊείῖο]: Ζα 41. --- 

ὅτι δή: (ανα) πνθῖ] ]α. ποπιῦ ἆθν 
Ἠεάφπάο ἆἀῑε ετείο Έτασε «ςε]οεί 
4ατομ εἶπεα Ὑαεππιπίπηπσ 5ἱοἩῃ Ὦδαηί- 
νοτζεζ. --- χρειῶ τόσον ἴκει -- β28. 
ε 1689, 

1465 -- ΤΠ 29, νο]. Κ 1Τ2. βεβίη- 
πεν Ῥευχ{Ε. 4εξ ἀααετπάεηπ Ζα5ίαπάςθς: 
Πα Πρεγνγᾶ]{1σῇ α.Ι. Ποσί εεἈπετ 
απ{. 

146. ἆλλ᾽ ἔπε᾽, ὄφρα -- ψ 5. 
Ν 981, να. ο 281. -- ἅλλον Κο]- 
Ἰε]κ1ν, πε ο τὶς. [Απ]ῃαπσ.] 

14τ --- δ2τ. βουλὰς βουλεύειν ἀϊο 
εἰγπιο]οσίδομε Εἴσατ, ἆαπαςἩ ἀῑε 
ἸπβπΙ6να, πῖθ π8βΟἩ μµερμηρίζειτ: 
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ὧς φάθ’. ὁ δὲ κλισίηνδε κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς 
ποικίλον ἀμφ) ὤμοισι σάκος Θέτο. βῆ δὲ μετ αὐτούς. 
βὰν δ ἐπὶ Τυδεῖδην «ιομήδεα' τὺν δὲ κίχανον 1560 

ἐκτὸς ἀπὺ κλισίης σὺν τεύχεσιν' ἀμφὶ ὃδ᾽ ἑταῖροι 

εὖδον. ὑπὺ κρασὶν δ᾽ ἔχον ἀσπίδας' ἔγχεα δέ σφιν 

ὄρθ᾽ ἐπὶ δαυρωτῆρος ἐλήλατο. τῆλε δὲ χαλκὺς 
, 2 ο λ / ϱ) Δ ρ/ 3 ο 

λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὺς «ιός' αὐτὰρ ὅ γ΄ ἤρως 

εὐδ᾽., ὑπὺ δ᾽ ἔστρωτο δινὸὺν βοὺς ἀγραύλοιο. 156 
αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τόπης τετάνυστο φαεινός. 

λ ο 2 / / ῳ / / 

τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

λὰξ ποδὶ κινήσας. ὤτρυνέ τε νείκεσέ τ᾽ ἄντην' 
»ἐγρεο. Τυδέος υ{έ' τί πάννυχον ὕπνου ἀωτεῖς; 
οὐκ ἀίεις. ὡς Τρῶες ἐπὶ Βρωσμῶ πεδίοιο 160 
εἴαται ἄγχι νεῶν. ὀλύίγος δ᾽ ἔτι χῶρος ἐρύκει:'' 

Ζα ϐ 168. Ῥιο Ἐτπασο, οὗ Ππιβη 
Β1επεπ οἆει ποῖθετ ΚἈπιρίεη 8ο]]ο, 
186 ἐπα(βἩ ολο] Ὀετεῖές ἵπ 4εχ Αροτα 
Ζα Απίαυς ἀ468 πειπίεηπ (θειησθς 
ετὔτετί απᾶ οτ]εᾶῖσί; ὅαπ κβεῖί 
Βοβ]α[ς ἀ4εΒ πειηίθη (4688Ἠσ6Β, Νο 
ΠΙΏ Ὠθδδο]λ]οίς απ απάθτηπ Μοισεπ 
4εαπ Καπιρεέ απ{ζαπεΏπιθη, ἀῑθ 
Β]ζπα{οη πΙσμῦ νετιπάετι 18, 5ο 
16 Νοβίοι Απίκεταης σαηΣ 1π0Ώ6θ- 
ρτοΙ{]οἩ. Ώετ Ὑετα πιτὰ Ἱτεᾶπι- 
Πο] απξ 32τ Ἠϊεμετ ρεταίεη βθῖπ. 
[Αημαπρ.] 

149. ποικίλον "Ὀτπηί{” νοπ ϱθΟΠΊ6- 
{πΙςοπεἩ, 338 ἆθπι Βτοηπζεῦθετζας 
πεταις σείσΙεΏθπεη ΟΥΠΑΠΙΘΠΖΕΗ. --- 
βῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς: να]. 4299. [ΑπΙ.] 

161. ἐχτός, πᾶλετ Ὀεβίπητηξ ἀαχο] 
ἀπὸ (εχω νοἩη) κλισίης. --- σὺν 
τεύχεσιν, ἀἱε6 πεβρεη πι Ίαρθη: 
νρ]. 155 {. 

169. ὑπό --- ἔχον ραταίακἔίβοποτ 
Ἠαταρίβαίσ εἰαίς εἶπεν ῬατίοῖΙρ8 Ζα 
εὖδον, πο 155. 

168. ὄρ8᾽ (α) ριβαϊκαίῖν. -- ἐπὶ 
σαυρωτῆρος (πχ Ἠ16χ) Απι ΠΠ {ΘΤΘΏ 
Βολπαίίοπάςθ, ψε]ομθΒ 2ασορρῖσζί 
παπά ταῖς Εβεη Ώθβοβ]ασθη πα, πι 
ἀἱε ΤιάἨ786 1π ἀἱεθ Ετὰο σα βἴθοκεῃ. 
--- ἐλήλατο νἍτεη (ἵπ ἄεπ Ἑτά- 
Ῥοάεπ) ϱεύτῖερεη, εἴπρερομτίέ: 
το]. ΙΓ 196. --- χαλκός ἆάξ Ἐν ἆει 
Βρεετερίίσεη. [Απμαπς.] 

164 -- 4 66. στεροπή ΕΒ]τίζ- 

ατα] αἱ8 Ιεποπίοπάεν 4η. Βοαϊ 
4οι [ποιάασαηρ ἆος ὙΓοχίθ απβ 4 
186 απΏοαομί{εῦ ερ]ερθν, ἀαί[ς ϱ8 
Ἠϊεν Ναό 180: νρ]. Ζα 6 494. 

150. ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο: τα 169. --- 
ἔστρωτο Ψὶ8 τετάνυστο 166 αἱβ Ῥα8- 
βἶν. --- ῥινόν απταρτϊηρ]οὴ «Γρινόν. 
-- βοὸς ἀγρ. -- Ρ 591. Ἡ 084, Τ80. 

1656. τάπης εἶπο πο]]επθ, ϱθ- 
πηχ]κίο Ώεςκο. 

107. τόν τα ἀνέγειρε. 
158. Λ1άξ Ὀ]Β κινήσας - ο 4ὔ. 

νείκεσέ τ᾽ ἄντην -- 8 168, νρ]. 
Κ 110. Ῥίο ππέτοιπά]σμθ Ατὸ ἆθπ 
Ἐτειπά Ζα νεεκθν ετ]] τί αἶο]ι 66118 
αἩβ ἀθεπι Ὁππιας απά ἆετ Ὀπρεάπ]ά 
465 ἄτοαῖςει, 661] απ5 ἆεπ Ὑατηά]ό- 
ἨΙββΘΗ, ο] 6χ 8ο εἶομ ποπ Ζα 
Ῥσκειπ Ὀταιση{. 

159. ἆωτεῖς παχ Ἠϊ6υ απᾶ κ 548. 
160. οὖκ ἀἴεις -- σ 11. Ο 190. 

948, Ἠϊει ἵπ ἆθπι ΡΙΠηΠ6: Παβθῦ 4α 
π]σ]λέ ϱρεπιοχκ{ ψίθ ἀκούω, νο 
πῖς αἵπ Ῥοτ[οκὸ ετπαχίεη. -- ἐπὶ 
Ώρωσμῶ πεδίοιο Ξ- 4 ὔθ. Υ 8 αι{ 
ἀαπι ἵοτερταπς (εἶπετ Βοάει- 
εγπεραηρ) ἀαχ ΕΡεπ6: πο 6 500 
2Υήοπειπ ἀεπ Ῥομιβεη απᾶ ἆ4εῃ 
ΈἸαθεη ἀθ9 Χαπίπος: σα 6 490. 

161. ὀλίγος Ῥϊ5 ἐρύπει εἶπθ β8]0- 
βἴάπά]σε ραναβακίδοεμο Αιιβήμταπς 
ζα ἄγχι νεῶν, ἵπ ἀειτ Βεάεπύιης 
εἶηπθς Εο]σθραίσες: τα 4 10. ᾖΖατ 
Βαο]ια Ι Τθ. 259. --- ἐρύκει 8] 
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δ᾽ ἐξ ὕπνοιο µάλα κραιπνῶς ἀνόρουσεν, 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προσηύδα᾽ 
Δ Ζ ζ4 

»σχέτλιός ἐσσι, γεραιέ' σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε Λήγεις. 
οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες ᾿άχαιῶν., 165 

ϱ/ 3 αρ 1 ΄ / 

οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων 
πάντῃ ἐποιχόμενοι; σὺ δ᾽ ἀμήχανός ἐσσι, γεραιέ.« 

τὸν ὃδ᾽ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 
υναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα. τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
εἰσὶν μέν µοι παῖδες ἀμύμονες, εἰδὶ δὲ Λαοὶ 10 
καὶ πολέες. τῶν κέν τι ἐποιχόμενος καλέσειεν᾿ 
ἀλλὰ µάλα µεγάλη χρειὼ βεβίηκεν ᾽άχαιούς᾽ 

νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς 

εαιθ’ σατῆςχ, ἵετη, ἀ4ἱεβε; Απβ- 
ἀταο]ς πο] πΙομΏ ομπο Βεζας απ 
ἄπαβρεπ παπά Μαπετ: νδ]. Π 869. 

162. ἐξ Όὕπνοιο ἀνόρουσεν: υσ]. 
Κ 519. ὃ 889. 

164. σχέτλιός ἐσσι -- µ 219, εἶπ 
αἴατ]κεγ Απβάταο]ς, πο 1Πη Βί8ΠΠεΠ 
ππά Ὁππιαπῦ ἀατῆρεν, ἆα[β ἆθν ἀνεῖβ 
1ο] αε]Ὀαῦ Ἱπ ἆετ ἈΝαοπῦ ἸΚείπο 
ΈΏπ]α σὔπηῦ, πεχνοττα: επη{βεἴζ- 
Η ο] (αὈβοπει]Πο]) ρ19ΐ ᾶα, Ἠ6ι- 
πας σεπι]άετὸ 1π ὠἀμήχανός ἐσσι 
167 απρεασβαπ, εἰσεπ{]ομ: σθ- 
6επ ἀ4επ πΙομῖς απβζυσίοβθεη, ἀεπι 
π]οΏς ῬεΙσακοππηεη 190. --- γεραιέ 
ομπε Αἰὐτιραῦ ἵπ ἆετ Απητθεᾶᾷθ, πε 
167. 558, αποΏ ϱ 8990. 488, δοπεέ 
π]ςλό Ίπ ἀει Πας. -- σὺ μέν ἆπα 
πα τ]1οα, πι Ναοπάταςξς. -- 
πόνου, ἨΨῖθ πονεῖσθαι το. 116. 117. 
191. [Απημαπς.] 

165. οὔ νυ πιῖξ ἔασι: 
εἶπα ηἸοΠί: νρ]. α 60. 

166. οἵ κεν πας ΟΡρ{αΐ1ν. Ρρο- 
ἑαπύ]α]., πε 1Τ1. --- ἔπειτα ἆθπῃ: 
νγθΙεῦ Ζατῆο]ς απ ἆἱ6 ἴπι Ἡαπρίεαίσ 
σεσεΏεπε Ὑοταιβδείζαης, νο 248 
Ίπαπ Ναελμβαίς απξ νογπετσεπεπάεη 
Ῥεάϊηπσιπηρβεαίἤ. 

167. πάντῃ ἐποιχόμενοι -- Ζ 81. 
ΤΙ 496. ὅ8δδ. --- σύ Ἐἱβ γεραιέ, υρ]. 
11 29, εἴπ Νασοϊβμα]] ἀεβ ἵπῃ Εἴησαπςσ 
4ετ Ἠεάε ποσᾳ εἰῶτκει απβσεβρτο- 
επεπεπ Ὑουψατίς: ΥΡ|.8 186 πιῖζ 1768. 
''--- η. σ1Το. υρι--σα 

4 3986. ναὶ δή Ία πΙτκ 119]. 

σιερῖ ϱ8 

1τ0. εὐσὶν µέν -- εἰσὶ δέ παο]ι- 
ἀτᾶς]κ]σεπε Απαρῄῃοτα Ιπκοηζθβεῖτθπι 
ΒΙηηπθ ἄεπ 175 Γο]σεπάεη ἄεσοπβαίΣ 
νοτρετεϊµεπά. 

171. καὶ πολέες, πὶθ Η 285, 5681 
ν1ε]ο. 

119. ὙσΙ. 145. 
119. δή ἵη ἄετ Τηπαῦ. -- πών- 

τεσσιν Ῥεϊοπε, Ζᾳ ᾿Αχαιοῖς. - ἐπὶ 
ξυροῦ ἴσταται ἁπμῆς, πα Ἠϊετ: 68 
5υεπί ααξ ἆθτ Βομποίάεο ἆεβ 
ΟΠ ΘΙΥΠΙΘΦΦ6ΕΤΑΒ, αρτιομπὂτθ]ο]ι 
νοη εἶπεν βασᾖθ, 416 ἀετσθεία]έ ζατ 
Ἐπίδοπειάατς είεβί, ἆα[δ εἶπ Ἠαας 
Ὀτειῦ ἆεπ Απβεοβ]ασ σεῦεηπ Καπη. 
Ααβ α]ίετ 2αιῦ ειπα]ύεπο Παξίει- 
Ώ6886Υ ας ΈΒτοπσε αἶπά Πα]ρπιοπά- 
{δτπιϊσ σερία]{εῖ: ἆῑε Ζασ]εῖο πααί- 
βοπατ{ο απᾶ ἆτππιπεο ἘΚ]ησε ο- 
πγθο]ῦ 4ο Ψοτείε]]απςσ, ἆα[5δ πΙοΒί5 
απ ἀἆαειβε]ρειπ πι (Ιειοησεπ]ο]ῦ 
ΤΙΠΘΏ Ἰαπηπ, 5οπάετη ο[οτί Ἱπι- 
βοΠ]ασεπ πα, αταπιπια/θολθς δῦ- 
1εἷέ{ ἆασα 1ςἱ η ὄλεθρος --- ἠὲ βιῶναι, 
πο Ο 611, ἴπάεπι ἀ41εβατ Εεβεηδαῦζ 
4εηπ Βερτίῇ ἴ4ἱε6 σεραπιίθ Εαίςίεη{” 
πΘΕἩ επ επύφκεπειάεπάεῃ Μοπιεῃ- 
ἴεα Ζετ]θβῖ; νΕ]. Ἠετο ά. Υ1, 11 ἐπὶ 
ξυροῦ γὰρ ἀχμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ 
πρήγµατα --.ἢ εἶναι ἐλευθέροισι ἢ 
δούλοισι. --- ὈὈτίσθις 166 εἶπ τθο]ι- 
ἔος ἄταπά στ βοἶολει Κ]οσεπ ἄβρες 
ἀαδ ε{αμτνο]]ε ἆθτ ΒΙπαοη πΙοπῦ 
εγβδΙοΒ/]]ο], ἆα Κεῖπ πεαθβ Μοπιεπί 
Ἠἱησασε]ςοτητη θα 166. --- βιῶναι: Ζ31 
Τηβπἴν Ἱκοπφέτακξίοα .α 1 οο0. 
[Αημαπρ.] 
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ἢ µάλα Λλυγρὸς ὄλεθρος ᾽άχαιοῖς ἠὲ βιῶναι. 
ἀλλ᾽ ἴθδι νῦν. 4ἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν 1τ6 
ἤνστησον. σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος. εἴ μ ἐλεαίρεις.' 

ὡς φάθ’. ὃ ὃδ᾽ ἂμφ) ὤμοισιν ἑέσσατο δέρµα Λέοντος 
αἴθωνος µεγάλοιο ποδηνεκές. εἴλετο δ᾽ ἔγχος. 

βῆ ὃ) ἰέναι. τοὺς δ᾽ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἤρως. 
2 [ιά οἳ δ᾽ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχὃεν. 180 

οὐδὲ μὲν εὔδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον, 
ἀλλ᾽ ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἴατο πάντες. 

ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωσιν ἐν αὐλῇ 
Θηρὺς ἀὀκούσαντες κρατερόφρονος. ὃς τε καθ’ ὕλην 

ἔρχηται δι ὄρεσφι' πολὺς ὃ᾽ ὀρυμαγδὺς ἐπ᾽ αὐτῷ (86 

ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν. ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὕλωλεν' 

ὡς τῶν νήδυµος ὕπνος ἀπὺ βλεφάροιιν ὀλώλειν 
νύκτα φυλασσομένοισι κακήν' πεδίονδε γὰρ αἰεὶ 
τετράφαθ’. ὁππότ᾽ ἐπὶ Τρώων ἀίοιεν ἰόντων. 

116. Ὑρι. 110. 
116. σύὐ ἨὈϊδ νεώτερος ΡαΙΘΠ{]6- 

εδο]ι, πας Ῥεζασ απξ 166. -- εἴ μ᾿ 
ἐλεαίρεις, πὶθ 6ς απ5 164---168 {ο]- 
ᾳοτί, 5ομ]1θ[ο{ εἶοἨ ππ ἄνστησον 8η. 

1τπ. 118. Υαἱ. 99. 94. 
119. τοὺς δὲ, ἀϊο 1Τὔ σεπαπηίθη. 

-- ἔνθεν νοη ἀοτῖ, πο βἶθ Α16Ἠ 
Ῥοίαπάςπ, τοῦ 1πτεη Παρετλή{ίεη. 
Ἐν Ελτί εἰ Ζα ἆεπ ΊΤασμθη, πο 
1ο] α]]ο ΥοΓΡΑΤΙΤΙΕΙΗ. 

Υ, 180-- 198. Βεεας] ἀ4ετ Ία- 
6Ἠθη. 

180. Ὑρ]. ΙΓ 909. οἱ δέ ΆἈρα- 
ΤΠΘΊΗΠΟΠ απά αἱ]ο απ Ῥερ]οϊίεπάθη 
Ἠσο]άεη. 

181. οὐδέ ἴπι Απίαησ ἀθ5 Ναοᾖ- 
βαΐζ65, της μέν απον ΤΗΤΥ8 
πη]ο]{ξ, Ζᾳ εὔδοντας. 

182. ἐγρηγορτί, απβ ἀαπι τεάτπρ]]- 
οἴθιζοπ Ῥετίαοκίκίαπιπι νοπ ἐγείρω 
ρευ]]ἀείθο; Αἀτετρίαπι π8ο], Πατ 
Ἠ16γ. 

195. δυσωρήσωσι πχ Ἠ1ες, ΑΟΥ.: 
εἶπο 5ςἩ]πηπαθ, Ώοβο]νγετ]]ο]ε λαοί 
Ῥ6]κοπιπιθη. -- ἐν αὐλῇ, νο Ἐ 
185τ Π. οἴπεπ ααπξ ἆαθπι Ταπάς 
Ῥεβπά]εμεπ ὙΠεμ]οίθ. [Απῃαπρ.] 

184. Ώηρός νοπι Ιῶπεπ, ναι. Ο 
088 πηῖ 650, πηῖῦ ἀκούσαντες, πΙθ 
Ὢ, 998 ἄπουσα Θεοῦ. Μ 2Τ8, ομπε 

Ῥεζείιομππης ἆθβ πιβσεµοπάση Ἱωαι- 
{6 ἀπτοι Ῥανδοιρίαπι οἆςτ Αοοιι- 
ϱαϊνοῦ]εέ: γοππ βἷθ ἀῑο Βὔηπιθ 
465 Τ,ὅνγεθη ν6τποπΙπαθη Ἠ8β6ῃ, ἆθτ 
ἀοπ ἨΒοσίππ καοἴποτ πϊολπί]ο]θη 
Πααρ2ῆσο ἀπτοὰ Βτῆ]]οη απζι]ὔτ- 
ἀϊρεπ ρῇῃερί. 

180. πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδός: Ζα Ἑ 
810. --- ἐπ᾽ αὐτῷ Καπδαὶ: ἄθροετ 
ϱο]ρίραπ, πθσθοη 46βεε]ῦθη. 

186. ἀπό τα ὅὄλωλεν, 180 Υε- 
Ίοχ6η, οπίκοπἈπτπάθη, νρ]. 18Τ ἀπὸ 
β]εφάροιιν. 

187. τῶν τι βλεφάροιιν, πουθῖ 
46 ὨὈπα]ῖς 1π Βεζαρ αα[ ἀἱθ εἴη- 
76ἱΠ6π ροβασί 1εῦ, νρ]. ΠΠ 971. --- 
νήδυµος: 7α 91. [Απῃαηρ.] 

188. νύπτα ἄἱο Νασοπί Ἠτῃ- 
4ατο], κακήν πε ξ 4ὔΤ. --- φυλασ- 
σοµένοισι: ἀοι Ὠαδν ἆ4εβ Ρατίοῖρς 
παοἩ ἆθπι ἀθπθν τῶν: τα Ι 696. 
3 141. ψ 2906, αποαἈ ζ 167. ΌῬαβ 
Μεά. φυλάσσεσθαι 8ο παχ Ἠ16Υ, 

199. ὁππότε παν Ορίαάν, πηπη]ῇ- 
{ε]ρατετ Απβάτπσ]κς ἆετ Βχψατίπηρ, 
ϱοπεῦ παοἩ Ὑδγρεη ἀετ τψνατίπηρ: 
σα ΕΒ τ94, ἆθτεπ Ῥερτϊ Ἠες πας] 
ἀθτι Αίππ ἀε5 Ἡαπρίβαίσθς Ἰεῖο]ή 
οπ{Ώοε]ιτ]1ο] πνατ. --- ἐπί 7 (όντων: 
4ει ραναοϊρία]ο επαίν Ζαᾳτ Β6- 
76ἵεηπαπσ 465 νοπι ΟΗΣ γεΙποπι- 
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τοὺς δ) ὁ γέρων γήθησεν ἰδὼν Βάρσυνέ τε μύθω 190 

[καί ὄφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα |’ 

οὕτω νῦν, φίλα τέκνα, φυλάσσετε' μηδέ τιν ὄπνος 

αἱρείτω. μὴ χάρµα γενώμεθα δυσμενέεσσιν."' 

ὥς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο' τοὶ δ᾽ 
ο. [άῤ 

ἅμ΄ ἔποντο 

᾽Αργείων βασιλῆες., ὕσοι κεκλήατο βουλήν. 196 

τοῖς δ᾽ ἅμα ἸΜπηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 

ἤισαν' αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασδαι. 
τάφρον δ᾽ ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν ἑδριόωντο 

ἐν καθαρῶ., ὅδι δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος 

πιπτόντων., ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ ὄβριμος Ἕκτωρ 
ὀλλὺς ᾽άργείους., ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψεν' 

200 

ἔνθα καθεζόµενοι ἔπε᾽ ἀλλήλοισι πίφαυσκον. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 
ὢ φίλοι. οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ᾽ ἑῶ αὐτοῦ ρω ΦΙΛΟΙ» | τι ἄνηρ : 

ΙΠΘΠΕΠ ΤΟΗ8, η8ΟἩ ζω απ[β6Υ ἀ16- 
56χ Βίε]]ο πατ ποςὮ 4 408. 

190. Τσ]. 4 988. 811 απᾷ 955. 
191. Ὠϊεεεντ Ύετς Γαομ] ἵπ ἆθῃπ 

Ῥθείεη Ἡαπάβομτάνεηπ,. [Απμαπς.] 
192. οὕτω, πφῖο ϐ 954, 985, ταῖῦ 

νῦν πὶθ ε 8τ", 8ο, πὶθ Ώ8Ηαθχ. --- 
φυλάσσετε Ἱπιρεταῦ. Ῥταθς.: Πα]τεῦ 
νθ]Ιζετ /αςλμῦ. 

198. χώρµα: σα Ζ 89. 

γ. 194-- 9559. Βεταίαπο ]επ- 
ϱο1ῦ 4εςβ ἄταῦθηρβ. ΑπΓΝοΘβΒίοτς 
γοτβοβ]ας ετυϊιαίαί 51οἩ Ὠ1ο- 
ππθᾷεε αἱς Βρᾶμεγ σαπι Γε]πά- 
Ἱ1επεη Ίασετ Ζζα ρελεῃ παπά 
ετπΏτ]ο β1οἩη Οἀἆγβεοαιβ σ1πι 
Βεσ]εῖίετ, 

194. Ῥῖε ΊΤασ]εη Ἰάσεγῃ ΥΙΡΟΘη 
Μαπετ ππὰ ἄπαρεη: νο]. Ι 67. 87. 
-- τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ Έποντο -- Μ 961. 
Ν 8895 ππὰ ἵπ ἆεν Οἀγεςεο. 

195. Ἐτεῖθι Ἠσαπιϊκο) --- Ι 69. 
βουλήν τατ Βεταίπηρ, ὮῬ]ο[βες 
Αοοιβαν ἆθς Ζ16]β, πο Ζ 88. 

196. ἸΨέστορος ἆγΛ. υἱός --- ᾧ 909. 
ὃ 21. 908. ο 4. 144. Ὑσ]. σα ὅΊ. 

19Τ. αὐτοί 5ἱ9 5οἱὈβί, ἀῑρ απ- 
ἀθιπ νοαγεαπιπηθ]{εη Ἐάταίεη. -- κά- 
λεον Ἰπιροτέ, πε ἕ 5δ. 

198. ἐπδιαβώντες πχ Ἠϊθι: πας]ι- 
ἀεπι εἷο ἆθπ ἄταβεπ ἀπχο]λβδοβμγίθέον 
ππὰ νεγ]αββαη Παίεη. 

Ἠοπιθτβ Τήα8, Τ,. 4. 

199 --- 6 491. Ἠϊει 18ὲ της ἀἱε- 
5ο Βεβίίπιππησ αἶηπ ϱ8ΠΖ ΑΠάΘΤΕΤ 
Ῥ]αί2 Ῥεσθἱσμποῖ, αἱ8 8η ἀετ Ῥατα]]ε]- 
εὔε]]ο, νσ]. ϐ 490: αἶηπ ἀθπι ἄταθεπ 
ηβ]ετ Ραπ]6 1η ἄετ ἄεσεπᾶ, πο πι 
ποτμεισεπεπάεηπ βομ]αοβίίασο Ηεκ- 
ἴον Ζα]αεῦσί ἆῑο Εάεβπίίσει τετ{ο]σί 
Ἠαΐξίο: να]. Κ 900 πηξ Θ 948-849 
πας 489 Ε, 

900. Ὑπι. 4 πόδ απά ϐ 4Τ8. 
4 841. Ἐ 44. πιπτόντων Ῥατῖιοϊρ. 
Ῥταθς., ΝΟ ΠΙΔΠ πεπτεότων ΕΙΥΑΥ- 
ἴθη φο]]ΐ6. [Απαπρ.] 

901. ὀλλύς Ραταςϊρ. Ῥταθς. ταῖῦ 
ἀπετρώπετο νετὈαπάεη πΒςα Απα- 
Ἰοσίο ἄθτ Ὑδενρα ἀ4εΒ Απ{Πὂτεπε, γε] 
ἀἱο Ἡαπαρίπαπά]απσ ἀῑαο Ἠοτίάκαετ 
46τ ἴπι Ρανιοῖρ επίπα]ίεπει αἲ- 
εοπ]τε[αί: 1ο αὈσεπαπαί Παῖία 
νοπι Μοτάθη ἀἄετ ΑοἩᾶθετ: σα 
µ 440. ν 188. 4 80Τ. -- περίτα 
ἐκάλυψεν; Ο)Ρ]αἷκό “516”, Ὀειάςα ἸἍπι- 
Ῥέοπάφ Ῥατζεῖεη: τ6]. 6 485--.488. 

905. Ἐπρίες ἩσπιδίοὴὮ --- ὅ 296. 
ἔπεα πίφαυσκον: να]. χ 182. 941. 

904. Ἠχτεῦες ἨειπΙβ[ΙοὮ -- σ 414. 
υ 829. Υ 192. οὖν ἂν δή τοῦ ΟΡ- 
ζλιν σαν Επ]εϊύαπσ οἶπει Έτασε, 
πγε]οηα απζεν Ψογαιδεείζαησ 6ἴπθτ 
Ῥοε]απεπάεπ Απγιοτυ ἀ4θῃ Θίπη 6ἴπεχ 
πιΘΏΣ οεν νψεπῖσετ ἀτίπσ]Ισπεῃ 
Αι οτάεταπσ Ἰαῦ, πε ἕ ὅτ. χ 192. 
Τ' 59. Ἐ 82. 456. ϱὸ 396085: π]τά 

9 
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Θυμῶ τολµήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους 

ἐλθεῖν. εἴ τινά που δηίων ἕλοι ἐδχατόωντα. 
ἤ τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο. 
ἄσσα τε µητιόωσι μετὰ σφίσιν. ἢ μµεμάασιν 

αὖθι µένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν. ἠε πόλινδε 
ὢψ ἀναχωρήσουσιν. ἐπεὶ δαµάσαντό γ᾿ ᾽4άχαιούς: 
ταῦτά τε πάντα πύθοιτο καὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι 

ἀσκηθής᾽ µέγα κέν οἳ ὑπουράνιον κλέος εἴή 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους' καί οἳ δόσις ἔσσεται ἐσθλή' 

ὕσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, 

ἀεηπη πολ οἵηπ Μαπη. -- πεπί- 
8οιθ’ ἑῶ αὐτοῦ θυμῷ, ποτέ Νεβίου 
γοη γοτπ]εχεῖη 6ἴποῃ Ίπποι ΏΌτανρ 
η8ΕὮ Ἠ/ασεδίΠεκεη παπά Αὐαπίθιετη 
γοχαπβδείσί, Ψοβεβον Ηεχίοι 904: 
δώρῳ ἔπι μεγάλω. Ῥιο τεάπρ]]- 
οἰεγίε Ἐοχπι 468 ΑοΟχ. πηθᾶ. παν 
Ἠ]θ; 2Ἴπι Απβάτασ]ς νβ]. ε 126 
ᾧ θυμῶ εἴξασα απά Κ 920, Η 25. 
{59. [Απναηρ.] 

906. μετὰ Τρῶας ἵπ ἆῑο ΜΙΐ{ο 
4ετ χοες, ᾱ. 1. ἴπε Ίαρεν ει ΤτουῬγ. 
-- ΑΙ εταίίοι ἆ465 Τ- Πατπῖες. 

906. εἴ που --- ἔλοι, ΊΝ ππβςμβα{7 
απ5δ ἆθπ θἀβηπκεηπ ἨΝθβίοτβ, αἳ- 
Ἠᾶπρισ νοη ἆθτ νοιτπθισεπεπάεἨ 
απ οτάειπάεη ἘΈχαρθ. -- ἔλοι 6χ- 
Ίερεπ Κδηπίθ, -- ἐσχατόωντα, 
ἀετ βἶοι απι Ἀπ[βετείεη Ἐπάςθ, πι 
Ἠαπᾶς ἀ465 Ίμαρετβ ἨεταπηίταΙοῦ, 

907. φῆμιν, εοπεί πα 1η 4ετ 04γε- 
5θθ, ΑπββΡρττς], οτ]κ]ᾶτί ἆπτο] 4169 
ςο]ροπάθ ἴπαἰγοχέθ Έχαρο. --- ἐνὶ 
Τρώεσσι αππέθχ ἆθπ Ττοθιη, πι 
1μαρ6εΓ. 

208-- 210 Ξ- 409-- 411. 

908. ἄσσα τε µητιόωσι, ετκ]ᾶτί 
ἀπτο]Ὦ ἆῑε {ο]σεπάο Ιπατοκίο Ώορ- 
Ῥε]ταρο. -- Α]ιεταοη ἆθβ µ. 

209. αὖθι πᾶπεχ Ὀεβαπαταϊ ἀπτο] 
παρὰ νηυσίν. --- ἀπόπροθεν 1η ἆετ 
ΈἘθ8Υηθ6, τοη ἆετ Βίαά[. 

210. Ἐτείεβ Ηεπιαβίε] -- Ν 457. 
ϱ 461. δαμάσαντο ἀπτο] γέ Ῥοΐοπί: 
σα ά 955, νρ]. Ο 418. ᾧ 989. Σ 101. 
αφ ἀῑε Έτους Ῥεβάπιπιεη Κδηπίε 
4ἱ6 σ6ψοπηεπο Ροβϊοη π]θάετ απ{- 
71βεΏεη, Ι5ῦ η] ετβΙομ{]1ςἩ. 

911. ταῦτά τε --- πύθοιτο τεκαρ]- 

206 

210 

{αΠετῦ 4επ Ιππα]6 ἆθξ γοτπεχσθ]επ- 
ἄεα ὙἨ/απβδεββαίΖθ8, 4οςἩ ομπθ γοη 
εὐ 206 αὐμᾶπσίᾳ σα ρεῖπ; ἀον ΟΡία- 
ἔν οπο κέ, ΝΙθη 814. σ 368. 2 480, 
24η Αιδάτασ]ς ἀ4θγ τεῖποη Ἠοτβζε]- 
Ἰαπς, Ἱπάθπι ἀἱο ἆατοι ἆεπ νοτῃε- 
σελεπάθη Ἠ/απεοἩ ππσετορύο Ἠοῖ]α 
νοη γοχβε]αηρβοπ Ἠ]ον Εοτίρθβεῖῦσέ 
ψητά. --- τέ απᾷ καί οεπίβρτθεμεμ 
εἰπαπάου. --- ἄψ 2ατῆο]ς. 

919. ἀσκηθής πιῖ Νασλμάτασ]ς 8ΤΗ. 
βομ]α{5 ἀθς ἀθάαπ]καπβ ἵπι Ύ6γβΒ1ι- 
{πηᾳθ; ἀεπα επίβρτθομεπᾶ 1δί μέγα 
Ῥείοπί, --- μέγα κεν --- εἴη βαἰζὲ ἀῑθ 
γοεινητκλΙοπαης ἀ4θγ νοτπετρεμεπάθη 
Ὑοτείε]]ππρ νοταιβ απᾶά Ῥάοῦ 7α 
ἀ4επι νοτπεχρεµεπάςεη βῬαΐζθ ἆαπ 
Νποββαίή: νρ]. α 265 {. ξ 198---196. 
τε μέγα 1460 Ρταδ]καῦ Ζα ὑπουράνιον 
κπλέος ἄει Ώαηπι απίςι ἆσπι Η ἶπῃ- 
πηθ] ἆᾱ. 1. απ ἆετ ϱαηΖεη Ετᾶα, πθ 
ποςἩ ν 264. 

918. πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους τς 
α 299. τ 984. ὦ 94, εἶπο βἴθίᾳοιπᾶθ 
Απβζζηταηςσ Ζα ὑπουράνιον, ταῖῖ εἴη: 
να]. ἔ 408. ψ 136. δΤ1. ω 94. 901. 
-- καί α ασ]. --- δόσις ἵπ ἀθτ Π]1α8 
Ώτχ Ἠ16Υ, --- ἔσσεται ἆμς Ἐπίηταπα 
πᾶς] ἀεπι Ορζα1ν ταῖς κέ Ζβ1ολθγπά, 
4εππ ἆῑο Ὑουνχκ]Ιοπαπσ ἀ416βεβ 66-- 
ἆαπκεπς Πάπρσί νοπι Ἠοάεπάεη εο1ρεῦ 
ΑὉ: 34ο 904, σα ΙΤ 14ο. κ 8 
-- ἐσθλή, πθ Ί 6δά Ταί γέρας, 
νγθτίνο]]. 

914. Ὑρ]. α 246. Τη ἀϊθβσπα ἆ46Υ 
0άγεθεο απηρε]μόχεπάθα Ύθμβο Ίδί 
νήεσσιν απ Βεε]]ο γοη νήσοισιν θἶπ 
ρεβείζὲ: πιᾶη βο]]ίο νΙεΙπεἩχ ἀἱθ 
Βετειεππαης ἀει ππίετσεῦεπεη 61 
κοιν ετπατῦεη, 
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τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὕιν δώσουσι µέλαιναν 915 

δῆλυν ὑπόρρηνον τῇ μὲν κατέρας οὐδὲν ὁμοῖον' 
αἰεὶ δ᾽ ἐν δαίτῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται. 

ὡς ἔφαθ', οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

τοῖσι δὲ καὶ µετέειπε βοὴν ἀγαθὸς «{ιομήδης: 
»έστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ ορ 

ἀνδρῶν δυσµενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων., 

Τρώων ἀλλ᾽ εἴ τίς µοι ἀνὴρ ἅμ᾽ ἔποιτο καὶ ἄλλος' 
μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ Βαρσαλεώτέρον ἔσται. 

σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω., καύ τε πρὸ ὁ τοῦ ἐνόήσεν, 
ὕππως κέρδος ἔπ᾽ μοῦνος δ) εἴ πέρ τε νοήσῃ. 29ὔ 

215. ἕκαστος παῖδ Ῥ]αταβοπετι τι 49, ξυνεείκοσι ἕ 98 παπά σύνδυο 
Ῥτλαϊκαῦ ααΠα]]επά γγεσεη ἆθ5 γοτ- 
Ἠειρεπεηπάεη τῶν πάντων, ἆοο] 
τα]. ὃ 999. 

916. Θῆλυν αἱἷς Εσπιηπίπαπι. --- 
ὑπόρρηνον Ώτνχ Ἠ1ετ. --- μέν Εῆτ- 
παν. Ώας νεταρτοσμρηθ ἄ6εοπεπ]ς 
ππᾶ ποσο ππεῃτ ἀ41εβο ἸΓετίςομᾶίσαπσ 
4εββε]θεπ 166 βε]ῦεαπι σεηιρ. 

217. δαίτη πατ Ἠῖεν απὰ 1π ἀ46τ 
0ἀγεςεε. --- δαῖται ἀἱε σεπὔΏπ]Ιεπεη 
6ετοπίεππιαΠἡ]ζεϊίεη: νο. 4 259 ἓ, 
944 τπᾶ τα ἴ Τ0, ἀετεηῃ Ηατπρίθει]- 
πεἨππετ Β 404 σεπαηηῦ νπετάεη: 
ἀαταπίετ αἰπά γοη ἆεπ Πῖθ6γ τει- 
βΑπηπιε]ζεη ΕἩταίεη πο ΤΗΤΑΑΥ- 
πηθᾶθς, Μοτίοπθβ ππᾶ Μεσεςβ, ἆῑθ 
Ἀπάθτη πὔτάεηπ οἩπθμίη αη ἆεπ 
6ετοπθεππιαβ]σεϊίθη {εϊΙπεμτηθη. --- 
εἰλαπίναι απ{βεγσενγΟ]Ἡπ]ίο]ε ΜαΠ]- 
Ζ81ἴ6η, Ε δρ {δοππιᾶτβο: νρ]. α 226. 
1 415. 

919. Ὑρ. τα Η 9». 
219 -- 109. 
290 --- 819. ὙρΙ. σ 61. ἔμ᾽ ἀῑο 

Ῥεζοπίο Εοτπι ἆθβ Ῥτοποππθης: νο]. 
ἀϊε Έτασο 904 {, 

9595. ἆλλ᾽ εἴ τις --- ἔποιτο ἨΓαπβοΠ- 
βαΐσ: τα 111. ἆθπι ϱἱοὮ οἵπ ἨΝαο]ι- 
βαὖσ πῖομό Ίπι Ορίαβῖν πηήῦ κέ, ΒΟΠ- 
ἄετη Ίπ Επίπταπι απβοἩ]ΙΘ(Εῦ: νο]. 
Υ 100---109. ο 46. 

228. Δαλπωρή ΖανοτβίολἈῖ, --- 
Δαρσαλεώτερον βαρείαπ{αν]οτίθς Λά- 
Πεκαν, εἶπε ππαῖσετε Β8οΠθ: 16Ἡ 
πετᾷο ἆαάξ 46{άμ] στὂίβετετ Βί6µει- 
Ἠεῖς ππᾶ ππεῃτ Μπας Ἠαῦεῃ. 

924. σύν Αἀνοετρ ΖΠΒΑΠΙΠΙΘΗ, 
πηῇ δύο σα νοτὈίπάεπ: να]. σύντρεις 

Ἠγπιη. Ύθη. Τ4, σύµπαντες.---τε--τε 
βἴπα Κοτγεβροπαϊθετεπά σεβεῦ2ί, αἱβ 
οϐ πΙοβῦ αἵπ ΡατοΙρίατα τηῖῦ 6Ίηθπι 
Ὕατραπι. ἈΕπαπι, Αβοηπάθτη Ἀπεῖ 
Ύετρα Βπτζα ταῖς εἰπαπάετ νετΌιπ- 
ἀ4επ πᾶτεῃ. -- ΌΏες Κοπαίτακάοη 
468 βαΐζες Πεσέ ἀῑε Ζαβαπιτιεηςίε]- 
Ίπηπσ ἀα9 (απζεηπ παπά ἆει Τεῖ]ο 1π 
5]εϊοπεπι Καβας Ζα ἀταπάοθ; Ὀαἳ 4ετ 
Αη ΑίΟΏ ΒοΠοηπ Ίοδει Υετριπάπηπς 
Ῥεϊάεν Ῥι]4εἳ εἶοᾗ πας Ζαν ος 
ῬατῦιοΙρβ παπι θιείθη οἴπο ηαηθζα 
αΏεο]αίε Κοπείτακίιοτ, πο ΙΓ211. Μ 
400. 8 860. σ 958. τ2580{Ε α 488Π. 
-- κα απο βεἰζυ 4εῃπ {ο]σεπάεῃ 
ἀεάαπκεηπ αἱ παζὔτ]οὮ 5ἰομ οϱχ- 
φερεπᾶε Έοἱσεο παῦ ἆετ ἵπ ἆετ 
Ῥατθοϊρια]]κοπείτακκέῖοη εηζΠα]ἴεπεη 
Ψοταπβεεύσζαηπσ Ίπ εησθ Βοζίθµιησ: 
Ζα Ι 159 παπά ἀ ὔ9δι, πα8οι ἆθπι 
Ῥατ[οίρ νε Χ 241. -- πρὸ ὁ τοῦ: 
4ἱς Ρτᾶροβίδοητ 166 ἸΙηπίο]σο ἆθτ 
Νεΐραηπςσ Κοπἰταβθϊετεπάο Βεστῖβε 
απτο{ρε]ραχ Ζαβαπιπιεηζατᾶσκεη Υοη 
1ητθπα Νοπιεη σεἰτεπης: σα Ε 2919, 
4εχ εἶπθ τον ἆθπι ΔΠάΘΤΠ. --- 
ἐνόησεν ϱποπιβοηεν Αοτὶρί: {α[Αἲ 
εἶπεηῃ ἄεάκβπκετ, εγκοππ{. ΓΑπ- 
παπρ.] 

2920. ὅππως κέρδος ἔῃ, πε 6ἶπ 
6απΙπη Αἶοῖ ειρεθεη πετάε, ἆᾱ. 1. 
Ηπάεῦ εἴπεη ετβρτίιε[βΠοπεη εάαπ- 
κθη, εἴπειπ [ότάετοπειπ Απδοβ]ας. 
Ὑρ]. κέρδεα εἰδέναι, νωμᾶν. --- 
μοῦνος δέ πι ἄεσεηβαΐᾳ Ζα σὺν δύ᾽ 
ἐρχομένω Ῥοξοπί γοταπσεβίε]]6, ἵπ- 
ἀθπι ἆαταας ἐρχόμενος τοτβδοΏἈιγοῦί, 
Ίηα Νασμεαῦσ απακο]αίμΙθεἩ απ{ρε- 

9 Ἡ 
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ἀλλά τέ οἳ βράσσων τε νόος Λεπτὴ δέ τε μῆτις." 

ὡς ἔφαθ”. οἳ δ᾽ ἔθελον «4ιομήδεϊ πολλοὶ ἔπεσθαι" 

ἠθελέτην 4ἴαντε δύω., Δεράποντες "άρηος. 
ἤθελε ἨΜηριόνης, µάλα ὃ᾽ ἤθελε Νέστορος υἱός, 
ἤθελε ὃδ᾽ ᾿τρεΐδης δουρικλειτὺς Μενέλαος, 290 

ἤθελε δ᾽ ὁ τλήµων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὕμιλον 
Τρώων αἰεὶ γάρ οἳ ἐνὶ φρεσὶ Ῥυμὸς ἐτόλμα. 
τοῖσι δὲ καὶ µετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων' 

»Τυδεῖδη «Πιόμηδες. ἐμῶ κεχαρισμένε δυμῶ, 

τὸν μὲν δὴ ἔταρόν γ᾽ αἱρήσεαι, ὃν κ᾿ ἐθέλῃσθα. 2956 

φαινομένων τὸν ἄριστον. ἐπεὶ µεμάασί γε πολλοί. 

μηδὲ σύ γ᾿ αἰδόμενος σῇσι φρεσὶ τὸν μὲν ἀρείω 

ΏΟΙΩΤΠΕΠ 1Π οἵ. --- εἴ πέρ τε -- ἀλλά 
τε, Τα 4 82, ἨὙΘΠΠ απ6Ἠ 6ΙΠΘΓ- 
56158 --- 4ος] απἀτετβοΙ{β. --- 
νοήσῃ οἴποη θεάκηκεη 186, Ἐοη- 
Παπκν γοη ει πἹεἀθτ]ο]ίθι Ἠαπα- 
Ίπης. 

236. ΥΕ]. 90. βρώσσων πχ 
Ἠϊες, Εοπιραταξῖν νοη βραχύς 818 
βραχίων, Κἄτσθχ, πηξ Βεζαρ αξ 
ἀεπ 6ορεπεαί 994: ας γγθη ἆγγοὶ 
ΖΗΕΑΠΗΠΠΕΩ βπά, ἆαππ Άβεσ λεπτή 
αὐβο]πέ, νρ]. 9 ιαῇ. -- γόος Ἑτ- 
Ἰςοπ η απ ϱ Αγ οΣ1η ὕσ θη: χε]. 4 8458 
νοῆσαι ἅμα πρόσσω παὶ ὀπίσσω πιῖε 
1109. Ἁπππ: βαῖη σεϊείρετ Β]οκ 
χθῖἰοἩέ π]οπέ εονγαῖξ, βεῖηπ (θβΙοΠ{β- 
κταῖς 1866 Ὀθεολμτάπ]ίετ παπά ϱο 18ῦ 
4οτ ἀαταιξ Ῥεταπεπάε Ῥ]αηπ απο 
ηυχ βοἈνγαςἨ. Λεπτή ἀετ ορεῃ- 
βαΐσ νοη πυκνός. 

901. ἔθελον πατε Ῥοτοῖί, πας 
1ο ἆπτοι ἨΓοτύο οἆετ ἄπίβοτο Ζεἷ- 
επεη Ζτ ΘΤΊΕΠΠΕΠ 6αρεη: τα 6 10. 
-- πολλοί ἵη ϱτο[8ετ Ζα]]. 

9968. ἠδθελέτην, ἤθελε: εκρ]1]κα- 
ἴὰγο ΑΏΒΡΜΟΤΑ, 4π5 α]]σεπιεῖηθ 
οἳ ὃδ᾽ ἔθελον 32 ερεβα]είετοπά. 
-- Φερώποντες ἄρηος, πε 6 π9. 
Ὁπίετ ἆεπ Αισεζᾶμ]επ Γεμ]επ αὖἲ- 
σερεµθοη νοηπ ΑΦΗΠΙΘΠΙΠΟΙ Ἅαπά 
Ἀθείοτ --- Ιάοπεπεαβ ππά ἨΜερες, 
οπε ἆα[ς 4ἱθεο απ Μπό ἆεπ ἴρχ]- 
6εη παο]σεεζε]έ ποτάεπ βΟ]1{6Η. 

999. ἴθελε: εε]ίεπεβ Αβγπάείοη 
1π ἆετ Απαρποτα, 

981. ὁ τλήµων, ἀῑες Ῥεϊπγοτῦ πχ 
Ἠ]6χ ππᾶ 498, βοπεῦ πολύτλας, ταλα- 

σίφρω», Ἐ 610 τλήµονα θυμὸν ἔχων. 
Ζππα απβπθϊοἈποπάση Ατίϊκοι τος 
ἀθπι Αά]εκίν να]. κ 4896. ψ 806. 
Κ 686. Ύ 890. --- παταδῦναι ὅμι- 
λον «-- 43585. Ν 801. Ο 299. ο 828. 

982. ἐτόλμα ψαρσίο, ν αν Κὔλπ, 
254 --.  Ἡ, 348. 826. 
285. τόν --- ὃν ειι, Φοπι. ---- μὲν 

δή νι Ώτ]1οἩ ΠΤΙ ΘἨΣ, νο ατοἩ. 
4ἱθ ἵπι Επίας αἱρήσεαι ΒΙΙΒΕΘΑΡΥΟ- 
επθπο Ετνατίαησ 4απ ν]τεῦ πᾶλ- 
1οη (Κὔπποπ)) αἱ Ἠερα]{ίαῦ ἀ4θβ νου- 
εγρεβεπάθη γοτγσαησ8 Ῥοβθ]ομποί 
π]χὰ. -- ἔταρον ἀπτοὴἈ γέ Ῥεζοπί, 
νο 942, αἱ5 ἆετ ροταάο ἵπ Έτασε 
ἰοἸοπάθ Βεστ]Π. --- ἐθέλῃσθα {π- 
{απίδο]. [Απβαπᾳ.] 

986. φαινομένων τὸν ἄριστον 6ἶπο 
οτ]Ἀαίοτπᾶθ Απζάηταπς σι ὂν κ 
ἐθέλῃσθα. «φαινομένων ρατνος 
θεποαίϊν: νοι ἀθπΘΗ, ἀἱθ βἶομ ἀθίποι 
Ἑ]1ε]κοη ἀπτοῦε]]ον, ΨΘΗΠ ἅᾳπ 8ἱ6 
πηπβ{θτβῦ. --- τὸν ἄριστον: 4ει Α:- 
Ὠχα], πο 987 τὸν μὲν ἀρείω, Ἰπ 
απβδομίἀθπᾶ ος ταξί, νοι] ἀῑε Βε- 
71επαπςσ απξ ἆθῃ πἰθάοτοη ταᾶ 
(ἀεπ οἆεχ ἀῑε Βοπ]εσοβίετεπ) 1π (9- 
4ωπκεπ Πορί: 7α 4 ὅτθ. -- µε- 
μάασι 4πτοἩ γέ Ῥεζοπυ πι ἄθρεπ- 
βαΐσ 7α αἴρήσεαι. 

95Τ. μηδὲ σύ γ΄ κτὲ.: εἶπο πθρα- 
νο Αιβ[ήμταπσ ἆθβ νοτπετσεῄεή- 
4εηπ εάαπκεπε, Ῥεβοπάθτβ 4εσ Ἰ/ οτζθ 
φαινομένων τὸν ἄριστον, ἆοο]Ἠ ζπχ 
Μαμπαπς ἄρετσελεπᾶ. σύ ἆπτοἨ γέ 
Ῥοΐοπί, απι ἀῑε Μαμπαπσ εἰπάτίης- 
Ἠσ]ιετ απ ἀἄεπ Απσοτοάείεη σα τίο]ι- 
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καλλείπειν. σὺ δὲ χείρον᾽ ὀπάσσεαι αἰδοῖ εἴκων, 

ἐς γενεὴν ὁρόων, μηδ᾽ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν." 

ὧς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθδῷ Μενελάω. 240 

τοῖς δ αὖτις µετέειπε βοὴν ἀγαθὺς «4ιομήδης' 
εί μὲν δὴ ἔταρόν γε κελεύετέ μ αὐτὸν ἑλέσθαι, 
πῶς ἂν ἔπειτ Ὀδυσῆος ἐγὼ Δείοιο Λλαθοίµην. 
οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι., φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς ᾽άθήνη. 94 ὡι 

τούτου γ᾿᾽ ἑδπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο 

ἄμφω νοστήσαιµεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι."' 

τὺν ὃ᾽ αὖτε προδέειπε πολύτλας. δῖος Ὀδυσσεύς' 

»Τυδείδη, µήτ ἄρ µε μάλ᾽ αἴνεε µήτε τι νείκει᾽ 

τοι: τρ]. τ 915. 6 428. Π 99. --- 
αἰδόμενος ἀῑοῖ βοπειεπά ἆ. Ἱ. 
απ5 τοκαιολμίβνο]]οπι Πεερεκῦ τοτ 
ἀοπι Μάο]ιασετηπ, πε 289 ετσιθΏῦ. 
--- ἀρείω Ἀππᾶ Ἀχείρονα Υοη ἆθτ 
Τήοπασ]κεΙς ἴπι Ἐτιεσεο. 

998. σύ δέ ἵπ βεπεΙηβατθπα ἄθσεπ- 
βαΐζ Ζατπι νοτπετρεπεπάεη ΟΡ]εκύ, 
περί ἀῑο Ιάεπαᾶς ες Ῥαβ]εκίβ εί 
επσεσεπσθβείσζύεη Ηαπά]απσεη Ἠετ- 
νοτ. --- ὁὀπάσσεαι Κοπ]ππκΏν ΑΟΓ. 
ηβοὮ ἱππρετανίοπεπι ΤηβηΙΙν. --- 
αἰδοῖ εἴκων παολάτοκ]ο]ε ΝΤεάει- 
πο]απσ γοη αἰδόμενος, παῖῦ πᾶλετετ 
Ἐτ]άπίεταης ἴπι {ο]ἱσεπάθεη Εαχτ[ιοῖρ. 
-- ΑραπΙΘπΙποπ {ἤτοπθεί, ἀαῑ5 Ώ1ο- 
πηθάθβ απ5 Ἠεβροεκί τοι ἆετ Ἠοπεπ 
Βτε]]απσ ἆεεΒ Μεπε]αος 4ἴεδεη Ζπι 
ε{αἈτίεη πᾶμ]ε; ἆἱε ἄπσεῦ]ολμε 
Ῥοτσθ πι ἆεπ Βτιαάετ (ν6]. 41556 Β. 
Ἡ 109 Π) σιερί 1Ἠπι ἀ4ἱ6β6 παο]ι- 
ἀτοκ]]οπε Ῥρτασ]ε εἴἵπ, γε]εμε ης] 
ἄεπ ετεύεπ Ἰεῖβεη Απάοειίιηρεη 1πι- 
τηςι ἀεπί]μοῖπετ πη]τᾶ, απι ἀεπζ]οϊι- 
εἴθηπ 1π ἆθπ Βοπ]α[βποτύεη 299. 

989. μηδ᾽ εὖ αποη (56119 1) 
πη]ολῖ, Ἡθ6ηη, 5οηΠεί[αῦ απ (μὴ) 
ὀπάσσεαι απ. --- βασιλεύτερος: νρ]. 
1 1600. 

240. ἈἘχτεῦει Ἠεπι]αίῖοι -- 4 98 
ππᾶ βοπηβῦ. ἔδεισεν δέ Ῥεστήπάσπά, 
[Αππαης.] 

941. Ἐτείες Ἠεπα]β[ῖοι -- Η 1Τ0. 
ο 499. ὶ 

945. εἰ μὲν δή πεηΏη 4ΘΏΠ, ἴπι 
Ἀαοημβαίσε καπ[σεποππππεη «ἀπτοἨ 

ἔπειτα ἆαθπη (ἀεπιπαο): σα α 84. 
γρ]. Ι 494-431. 

215 ---ᾱ 65. 
Ῥ 149. [Απμανρ.] 

944. πέρι Λάν. ἄρετατβ. --- πρό- 
φρων Ὀεταῖῦ, επδομΙοββθηὮ, 1βί 
Ῥτααϊκαί, 5ο. ἐστί. -- κραδίη Ὀἷ8 
ἀγήνωρ -- Ι 680. Κ 220. 819. σ 61. 
ὃ 48. 

246. Ἐχγβίθς ἩοπαϊεΏΙοὮ -- ν 501. 
Κ9Τ9. φιλεῖ δέ ἓ πας οὗ πέρι 
μὲν τας Απΐσαρε ἆειτ Ἠε]ανκοι- 
αἰτακίύίοη. ΑΙζεταίοη ἆθβ π. 

946. τούτου πα αΠεκίνο]]ετ Β6ε- 
{οπαπς ἆπτοἨ γέ, τις ἑσπομένοιο 
(9α8 σε-σεπ-ομένοιο) επεῖ. αΏβο]. 
--- καί αποἩ, 8619984. -- πυρὸς 
αὐθομένοιο ὨὈι]ᾶεῦ πεπηπια] ἆἀθῃ 
γογβαοβ]αίς5, Ἠϊεν πι Ἠθῖπ τί 
ἑσπομένοιο. [ΑπῃαπΡ.] 

94Τ. νοστήσαιµεν ροῦεπίῖα]ετ Ο}- 
ἰαῦῖν οιπο κέ: τει. Υ 251. Τ 951. 
4 888. ἅτ. ἱ. ὅ4, ὃ, 9. -- νοῆσαι 
παῖξ Βοεσας απ{ 2944: ἀεἀάαπΚκεη 
Ζτ Τ8Β56Π ᾱ. 1. Κ1ασε Ρ]ᾶπο σα επῖ- 
ψΓΘΤΓΕΗ. 

948 --- Ι 616 ππᾶ ἵπ 4ει 04. 
949. μήτ᾽ ἄρ --- μήτε, πὶο Η 400. 

ῷ 988. -- αἴνε ππὰ νείκει ΙΠ1ρθ- 
τας. Ῥταςκ.: 1οῦ6, βομ]ς πειῖετ: 
46τ Ζαραΐσ αποἈ ἆθς Ζαπ8σολεῦ π]οΏ 
ἵη Έχασα Κοπιππεπᾶθη Ζπεϊζεη (4116- 
468 ΄(νείκει) ετπεϊετό ἀεπ εάαπ- 
Κεη σα ἆἀεπι αἱ]σεπιείπεη: τες 
ἄρετλατπρέ π]οπέ ποιίθτ τοη τηῖτ. --- 
τὶ Ίτρεπά. 

πὠώς: τα «3960. 
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εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ ᾽άργείοις ἀγορεύεις. 250 

ἀλλ᾽ ἴομεν' µάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ᾽ ἠώς. 
ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε. παροίχωκεν δὲ πλέων νὺξ 
τῶν δύο µοιράων. τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα Λέλειπται." 

ὡς εἰπόνθ᾽ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην. 
Τυδεῖδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 2056 

φάσγανον ἄμφηκες. τὸ δ᾽ ἑὺν παρὰ νηὶ Λλέλειπτο, 

καὶ σάκος" ἀμφὶ δέ οἳ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκεν 
/ 2 / .. αν ο ο 

ταυρείην. ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον. ἥ τε καταῖτυξ 
ῤ νο Ν / . νο 

χέκληται. ῥύεται δὲ κάρη δαλερῶν αἰζηῶν. 

ΜΜηριόνης ὃ᾽ Ὀδυσηι δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 2600 

καὶ ξίφος. ἀμφὶ δέ οἳ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκεν 

ῥινοῦ ποιητήν' πολέσιν δ᾽ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν 

ἐντέτατο στερεῶς. ἔκτοσθε δὲ Λευκοὶ ὀδόντες 

950, εἰδόσι ταῖς Ναολάτασ]ς νοΥ- 
απρθείθ]]έ, Ῥιϊάἰ]καῑν σα ᾽Αργείοις: 
α]ς π]Ιββεπάςθη: Ζα 4 906. π 156. 
Ῥιο  Κοττεβροπάϊετθπάεπ Βεστί]ε 
εἰδόσι ππᾶὰ ἀγορεύεις πι Απίαπσ 
παπά απι Βολμ]α[ς ἆθ5 Υ6Γ868. --- 
ταῦτα Οὐ]εκέ Ζα ἀγορεύεις. [Δη- 
Ῥαης.] 

901. µάλα Ζα ἄνεται σολ{ 5ἴατ] 
Ζα Ἐπάςθ. 

2ὔ5. 95». Τρ]. µ 812. δή 8οἩΟΠ. 
-- προβέβηκεν Ἠ8βεῃ 516Ἡ νΥος- 
υᾶτεές 1π Βεγεραησ ρεβείί, 
ᾱ. 1. ποῖσθη αἶοα Ζαπι Ὀπίετραπρο. 
-- παροίχώκεν 18ἵ νοτρεαὶ ρθ- 
Ρ8ΏσΘΗ, ΥΕΓΡΒΏΡΘΗ. -- πλέων 
νὐξ ἀ4ετ στῦ[βεοτο Τα6ῖ] ἆἀετ 
Ναο]λέ, πᾶπογ Ὀοαεάπιπιί ἆπτο] 
ἄεπ αρροβϊἄνεπ θηθίῖν τῶν δύο 
µοιρώων (4ἵο Ἀαςπθ ἆετ 7Ζυ6 
Τοΐ]]α, νοηπ ἆθεηπ ἆπτοὮἈ ἀϊἱο τασε]- 
πηΏ[εῖσο Γτοϊίει]αησ (πνδι. µ 819, 
αποἩ ὦ 111) Ῥοβίάπιπιίοη ἀταίθῃ, πα 
6οεσεηβαίζ 7α τριτάτη, 85ο ΖΥεῖ 
Ὀτιτία]: Κτ. Ῥι. 50, 8, Τ. δύο Ἱπ- 
ἀεκ]παῦε], πο κ 615. Ν 407. 

Υ. 9604- 998. Ὀιϊιοπιοᾶθςβ απὰά 
Οάγσβδβεεας τῆβίοῃ βἶοἩμ. ὔἴπ- 
εἰἶσαρΖεῖολπεπῬεῖπι Αα{ρτασῃ. 

964. ἐνῖ νοτ δ(« )εινοῖσιν. --- δει- 
νός Αἰἰιραυ Ῥαὶ ὅπλ]α πιατ ἨΙθ6ί 
τπά 212, εοπεί αὖΌθι τοη 6ΙΠΖ6ΊπΠΘη 
Ἠ/αΒαπαχίεη. 

2556. Τηταβγπιθάος ππᾷ ΜΕΘτΙΟΠΕΒ, 

4ἱε Βε[εμ]2μαῦος ἆατ Ἰλασπεη βἶπάᾶ 
νο]]είάπάϊσ ὈῬεπαβποί;, ἨΠϊοπιθάθβ 
Ἠαζίο πασ Ποπεηπααί απᾶ ἈῬρθες 
(1ΤΤ), Οἀάγβδοιβ παν ἆοπ Βομι]ά 
(149) παΙζσαοποτατΙθη. 

956. τὸ δ᾽ ἔόν ἀπ 6ἴσηθ, Ὀθ- 
Ζ16]έ εἶοι ααἲξ Τυδεῖδη ἴπι νοΤΏΘΙ- 
σεμεπάεηπ ΒαΐἼθ: 80 ποοἩ ὃ 618. 
645. --- παρὰ νηὶ Λέλειπτο -- κ4άΤ. 
Λέλειπτο ρ8βεῖν, Υρ]. Ν 168. [ΑπΙ.] 

207. πυνέην οἵπθ 6ης απ ἆθῃ 
ΚορΕ απβομ]ε[βοπᾶάο Ἰθάοτκαρρο, 
μΐ6χ απς ῬθγΠαιζ, ὦ 251 ας θ1[ς- 
{611, Κ 586 απβ ὙΙΘΒΘΙ{ΘΙΙ: παοἩ 
959 νοτζισαγγαῖ8θ γοη ]ὔἤπσετη Ἐτίθ- 
6ετη Ρεἴταρεη. ν 

958. ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον Ῥεῖάς 
ἨΜοτίο πατ Ἠϊετ, ομπο ῬΒῆροι 
ππά ομπο Ἡε]πιραβομ, ἆεθτ ἵπ 
4επ Ῥῆσε] σοείθοοκῦ ππατάθ. ΌΏαβ 
σ]άπχεπάο Μεία]] ἆεε Βῆσε]ς, πε 
ἀθτ Το[βεοἈπναΙί Ἱαχεη π]ομῦ ῥρθ- 
οἶσπεῦ Εᾷχ ἆαδ ρο]μείπε Ττείρεν 
4εγ βρᾶᾷλοχ. -- παταῖτυξ παχ ἨΙ6χ., 

9659. κάρη ἀετ Ῥίπρα]αχ Ῥεῖπα Ῥ]α- 
ταὶ αἰζηώῶν: τα Π 1569. 8 191. -- 
Φαλερῶν αἰζηῶν Ὑοτββοβ]α[ς --- 54, 
σσ]. 4 414. 

269. ῥινοῦ επεθν ἆἀθβ Βίοβος, 
γοη Ἠϊπάρβ]οάςι πι ποιητήν - 
ταυρείην 258. --- ἔντοσθεν ἵηπ ἆθτ 
Ίππθτεῃ Ἰὄ]ραπρ. 

9608. ἐντέτατο, τα Ε πο, στερεῶς 
νατ {ερ Ὀεβραπη{, πό νίε]εῃ 
Ἠίθπιεπ, πε]ο]ε ἆπτο] εἰπαπάετ ϱε- 
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ἀργιόδοντος ὑὺς Θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα 
εὖ καὶ ἐπισόταμένως. µέσσῃ δ᾽ ἐνὶ πῖλος ἀρήρειν. 966 

τήν ῥά ποτ ἐξ ᾿Ελεῶνος ᾽άμύντορος Ὀρμενίδαο 
ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυκος πυκινὺν δόµον ἀντιτορήσας. 
Σικάνδειαν δ᾽ ἄρα δῶκε Κυδηρίω ᾽άμϕιδάμαντι΄ 
᾽Αμϕιδάμας δὲ Μόλω δῶκε ξεινήιον εἶναι, 

αὐτὰρ ὃ Μπηριόνῃ δῶκεν ᾧ 
δὴ τότ᾽ Ὀδυσσῆος πύκασεν 

τὼ δ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν 
βάν ῥ 

παιδὶ φορῆναι" 2τ0 

χάρη ἀμφιτεθεῖσα. 

ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην. 

ὴ ἠέναι. Λιπέτην δὲ κατ αὐτόθι πάντας ἀρίστους. 

τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο 

Παλλὰς ᾿4θηναύίη: τοὶ δ᾽ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν : 9Τ6 
νύκτα δι ὀρφναίην. ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν. 

χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ' Ὀδυσεύς, ἠρᾶτο δ᾽ ᾽αθήνῃ: 
»ΛΌδί µευ. αἰγιόχοιο «4ιὸς τέκος. ἤ τέ µοι αἰεὶ 

Ἠοοπίδεη αἵηπ {αοεύες ἘἹαο]ένγοτ]ς Ὀτ]- 
ἀείεῃ. 

964. ἀργιόδοντος η8εἩ Λευκοί: 2 
94. --- ἔχον 9ο. πυνέην, παΐδεη πηθ, 
ππισαθεπ. -- ἔνθα καὶ ἔνθα ἆ. 1. 
απΕ Ῥειάθα Ῥεϊζεν. [Απλαπρ.] 

906. εὖ καὶ ἐπισταμένως --- υ161, 
φϕ 191, 5ο]Ἰιδπαπαά Καππείσοτοεςλμῦ, 
Άη ἄεπ Οἀγεεεεείε]]εῃ Ῥαφεοπᾶθτ 
νου πΙΕΠΘΟΒΗΟεΥ Τά Πσ]κεῖτ. --- 
μέσσῃ 8ο, «κυνέη, ἃπ ἆει Απίδεπ- 
φεία, ἀεσεηεαίσ πα ἔνθα καὶ ἔνθα 
964. --- πῖλος ἀρήρει παν ΕΙΙζ 
εἰπσείῆσί, ται Ἐεείσαιπσ «ἆθτ 
Καργο. ΓΑημαπα.] 

966. ῥώ πᾶπι]]ομ. -- Ἐλεῶνος 
ἵπ Ἑδοβαεπ: Έ 500. --- ᾽Αμύντορος 
Ὅρμ., γετεεμΙεάθεηπ τοη ἆεπι Ι 448 
5επαπηὔεη Ὑοΐει ἀθ9 Ῥπῦπίς, αὖ- 
Ἠᾶηρίσ ντοη δόµον. 

961. Αὐτόλυχος, ἄτο[εταΐίει ἆθβ 
Οάγεβεαπς τοῦ πιϊδετῃῆσ]μεν Βεῖζε: 
τ 994 Π., απι Εατηαίς σα ἨΠαπεε. --- 
ἀντιτορεῖν εἱπΏΌτασπαη 1Π, βοηεῦ 
ηας Ἐ 83τ -- ἆπτολΏομτθη, 

968. Σκώνδειαν, απῖ Κγίµετα, Αοο. 
468 ΖΙ6ἱΕ, πασ] Ὀκαπαάσρία, ρτᾶς- 
παπῦ τετραπάεηπ της δῶκεν: νο]. 
ο 367. ϱ 445. ἔ99ῦ. Η Το. 4 Τ04. 
ᾱ 949. 

269. Ζπεῖίθς Ἠεπια[ίο]Ὦ -- 4 90. 
εἶναι Τη. ἂες Ζψοοξκε παςμ δῶνε, 
π]θ η 149. κ 7. 

2Τ1. δΊ τότε, Ῥδξοπίει 8σεηβαῖζ 
Ζα ἀετ {τᾷμετετπ Ζαἵς, {το σα ἄθπι 
266 τετ]αβεεπεπ Ζεαιραπκέ ἆετ Ἐτ- 
7ἈΠ]αηπσ σιτῆᾶοκ: ἀἆαπια]ς ππῃ- 
πι εΏτ: σα Ν 441. 

οτο. Ὑσ]. 9ὔ4. 
215. κατ 7α Λιπέτην. 
914. δεξιόν ριβάικαν σα ἐρω- 

διόν, πατ Ώεδολπίεη: ἆῑο ἀτΙθοπθῃ 
ππαπάύεη Ῥ6ι ἆετ Ὑοσε]κεομαα 1πγ 
ΑπΙσ παομ Νοτάεπ, πο ἆετ ΟΙγπιρ, 
4ετ Ἠομπαδίί ἀετ ἀδῑίει Ίασ; ἄῑα 
χθοΏίς, πι Οβΐίεη αἰο] πεϊσεπάςη 
Ἐτεσπείπαπρεη σα]ζεπ {ντ σ]ῆσο]- 
γετκᾶπάσπα. Ὠϊ6βα Βοβύπης, 8ο- 
πΊε ἆετ Οτὲ (ἐγγὺς ὁδοῖο) ἆειτ Ἐτ- 
βοπείπαπα, παπά ἀῑο Ὀεβοπάετοα βΙζπα- 
ποπ, πε]επο ἆαβ Βεάϊτίηις αἴπθἙ 
σὔυ]οπειπ Ζεϊοπεπς παπα Ἰασία, 
Ἠείδεη ἄεπ Ὑορε] αἱς βο]οῖθς εχ- 
κΚεηππεη. ᾖὈῦὔτίσεπς εοηπάεπ απαίβεγ 
Ζει πα Αρο]]οπ απά Αἰἴπεπε 
Ἠαμτσείοπεη. [Αππαηρ.] 

216. ὀφθαλμοῖσιν νειβίᾶτ]κε ἴδον 
1τη Εερεπεαῦ” Ζαπι {οἱσεπάεῃ κλάγ- 
ξαντος ἄκουσαν. 

916. νύχτα δι᾽ ὀρφναίην, σα 88, 
ΦποἨ Ἠ]αος τάαπα]οἩ σοάασἩ{, Ιπάεπαι 
4ει Β]οἰς ἆεπ ΈΒααπι σ]είομεαπα 
ἀατολάτίησί. -- κπλάγξαντος Ῥατί. 
ΑΟΥΤ. πθ ϱγ αα{βοπτ]θ, βθῖη (16- 
βοηταῖ ετποῦ. 

219 -- Ε 116 ιπᾶ ν 800. -- ἤ 
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ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι., οὐδέ σε Λήδω 

χινύμενος., νῦν αὖτε µάλιστά µε φῖλαι, ἀθήνη. 
δὺς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐυκλεῖας ἀφικέσθδαι. 
ῥέξαντας μέγα ἔργον. Ὁ κε Τρώεσσι µελήσει."' 

δεύτερος αὖτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθδὺς «ιομήδης 
ΜΧέχκλυθδι νῦν καὶ ἐμεῖο, «4ιὸς τέκος, ἀτρυτώνη' 
σπεῖό µοι., ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ᾽ ἔσπεο Τυδέι δίω 

ἐς Θήῤας. ὅτε τε πρὺ ᾽4χαιῶν ἄγγελος ειν. 
ολ Σ 

τοὺς δ᾽ 

τε απξ τέκος Ὀεζορεηπ π8βεἩ ἆθπι 
παζᾶτ]Ισπει (88ομ]θοβζ. [Απμαηρ.] 

219 -- ν 801. οὐδέ σε παςἩ ἤ 
τε πας Απίσαῦε ἆετ Ἠε]αίίνκοι- 
βἰτακ{οῃ. 

980. Ὑβι. Ε 111. πινύµενος, νρ]. 
π ὤδθ, πΘΏΠ 10Ὦ πιΙοἩὮ 1π ῬΒ6- 
πθριης βθίζεθ, αα{ρτοσηο Ζα 
βἴπθπ [Γπίβγπεμτηθη, --- νῦν αὖτε 
Πεσζε ἨϊηππΙεάθταπι, πο Ε 111 
ποςἩ εἴ ποτε, 50ο Ἠϊθχ ταῖς Βεζαρ 
απξ αὐεί 218, ποάαχοη ἆα 8Π 
μλυ8ι σαπῦς]βδί αηΏσθβομ]οββοπο Ἐ6θ- 
Ἰαανβαῖσ ααολ σα ἀετ ἀπτοη κλῦθι 
νοτρετεϊζείεηπ Βϊίο 980 ἵπ 6εησθτθ 
Ῥεζιεπαηςρ {γ]έ6. --- μάλιστα ϱ8η7 
Ῥ6δβοπάςτβ. -- Βθ8οπίο ἀῑο ΕἘτ- 
ηΕεπεταηρ ἀ4εν Απηχθεᾶθ. 

981. παλιν παν σοἀε]μηίοι Ἐπά- 
ε1]06. --- ἐυκλεῖας 8Τι5 ἐυκλεέας, παῖῦ 
πεἀελμηίεν Επάε]]ρε, ρτάά καν Ῥε- 
70σεπ ααξ ἀ4αβ Ὀεῖ ἀφικέσθαι Υο- 
εεππερεπάο Βαρ]εκέ ἡμᾶς, ετκ]ᾶτί 
ἀπτο] ἆας {ο]ρεπάο Ῥατ[οῖρ ῥέξαν- 
τας. [Απῃαηρ.] 

282. ὃ κε--- µελήσει: υβ]. 51 υπά 
2α 44, 

«2885. Ὑσ]. Ε 866 υπά 114. 
984. Ὑσ]. 918. 
286. σπεῖο Ιπαρεταῖ. Αοχ. παχ Ἠ16χ, 

εἰα{ζ σπέο, ν1ε]]εῖολό παοἩ {π]κοιεχ 

ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿4σωπῶ Λίπε χαλκοχίωνας ᾽άχαιούς. 
αὐτὰρ ὁ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδμείοισιν 

χεῖσ᾽: ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα µέρµερα µήσατο ἔργα 
σὺν σού, δῖα Θεώ. ὅτε οἳ πρόφρασσα παρέστης. 

ὧς νῦν µοι ἐθέλουσα παρίστασο καί µε φύλασσε' 
σοὶ ὃ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέτωπον, 

ἀδμήτην., ἣν οὔ πω ὑπὺ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ' 

τήν τοι ἐγὼ ῥέξω χρυσὺν κέρασιν περιχεύας." 

290 

3856 

290 

Απα]ορίθ Υοη αἰδεῖο (818 αἰδέ-εο) 
εἀελπίς βοπεῦ ἔπεο οἆειγ ἔπευ. --- 

ὡς ὅτε νψῖο οἵππια]. Ζαχ Βαομθ 
4 9865 8Η. Ε 802--80Π. [Απμανρ.] 

286. πρὸ ᾽Αχαιῶν, Ὑγῖο ἆ 166, 
ἀ4εηπ ΑοΠἄθΘτη Υοτ81Β, 4αμον ἀἴθ 
Ἐτ]άαίεταπρ 987. [Αππ8ηρ.] 

28π. ἄρα πᾶπα]16]ι. 
288. µειλίχιον μῦῦθον αἶπεῃ σἡτ- 

Ἰοπειπ Ύοτβοβ]ας, ἴπ θρεπ- 
ϱαῦ2 Ζα ἀαπι ἵπ Απβείομῦ εὐθμεπάθα 
Καπιρί εἶπ Απίταρ ααξ Γἱθᾷ]ΙςΠθ 
1ὅὔβππα, ζα 4 9885. -- Καδμείοισιν, 
4επ Π]ίθρίει Ῥδψομπετη ἆθθ Ῥδο- 
πβοπεπ ΤΠεβεπΕ. 

989. µέρµερα: 71 48. Ζαχ ΒαςΠθ 
4 9591 Π. -- ΑΙθοταζίοπ ἆθβ µ. 

990 -- ν 891. ὅτε -- παρέστης 
146 ἀἱο Αποζημταις Ζα σὺν σοί- 
ταΙζ ἀ4εἴποπι Βοθϊβίαπάα, πε]ο]θ 
Ιη πρόφρασσα 6ἶπ πθαθς βἴθίροτῃ- 
469 Μοπιεπί σπ{ϊρί. 

991. ἐθέλουσα, ἆθπι πρόφρασσα 
επίερτοσοµεπά: ὈῬοτοϊν]]]1ς, --- 
παρίστασο Ἠαί µε «φύλασσε, υβ]. 
ΕΈ. 909. 

292-294 Ξ γ 98λ--584,. περι- 
χεύας: ἆῆππο αο]άρ]ᾶδίοπει πγατάςη 
ππα ἀἱο Ηὔτπεγ ἨΠθεταπ σε]εσί: 
νρ]. Ζα γ 498. [Απ]μανρ.] 
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ὥς ἔφαν εὐχόμενοι, τῶν δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾽αθήνη. τῷ «ο Φι 

οἱ ὃ᾽ ἐπεὶ ἠρήδαντο «4ιὸς κούρῃ μεγάλοιο. 
/ ϱ2 5 ο / 4 Δ , / 

βάν ῥ) ἴμεν ὥς τε Λέοντε δύω διὰ νύκτα µελαιναν, 

ἂμ φόνον., ἂν νέκυας, διά τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα. 
οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασ᾽ Ἕκτωρ 

εὔδειν. ἀλλ᾽ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους. 900 

σοι. ο” Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες' 

τοὺς ὃ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν' 

τίς κέν µοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειεν 

δώρω ἔπι µεγάλῶ: μισθὸς δέ οἳ ἄρκιος ἔσται' 

δώσω γὰρ δίφρον τε δύω τ᾽ ἐριαύχενας ἵππους 769 οιφο ρισυχ ) 

οἵ κεν ἄριστοι ἔωσι δοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾽4χαιῶν, 
ο) ΄ , σα 2 λ » - 2 ὕς τίς κε τλαίη., οἱ τ) αὐτῷ κῦδος ἄροιτο. 
νηῶν ὠκυπόρων σχεδὺν ἐλθέμεν ἕκ τε πυθέσθαι. 

20ὔ. Ὑρ]. Ε 191 υπὰ Π 249. 
991. Ἐτρίθα ἨΗεπ]σίίοἩ: νρι. Μ 

299. ἕ 150. 
998. φόνον: ἄει σεεςπεῄεπο Μοτᾶ, 

Κκοπκτεῖῦ σεάαςοΒΏῖ, πε 6ι ἵπ 5θἶπεῃ 
Ἰππτκαπσεῃ β1Ὦ ἀατείε]]{, ἀῑοΜοτα- 
«ὐὰίῖία, ἅας Ῥ]αήσαο Βομπ]ασβε]ᾶ, 
να]. 6 610. χ 9τ6. -- ΖὈπεϊες Ἠο: 
πηΙΒΡΙΕἩ -- 469. Ὁ 806. -- Ὠίε Ῥεῖ- 
4εη ειβίεη απαρΠοτίδεπεηπ Πεάετ 
εἴεποη αβγηάε{ῖςοἩ, σα 929, 4ἱ6 Ὀε]- 
ἄθεη Ἰείσίεπ ἀπτεἩ τὲ -- καί τει- 
Ῥαπάεῃ. Ζατ Ηδπίαπρ ἀετ Αακάτᾶςσχκε 
Ζα 4 164. Τ 214. 

Ὑ, 9299. 89820. Δποῦ ΠΗοκίονν1]] 
εἴπεπ Βρᾶμπει απββθπάςεη: Ὦο- 
Ίοη ετΏρ]ιθοί{αί 816], 

999. Ὑσ]. σ 846. οὐδὲ μὲν οὐδέ 
γιεήιιε ΌΕΥΟ πε --- φωϊάεπι. -- ἁγή- 
γορας Βοϊποτί ἀ4ετ τος παπά ἥρει- 
παπρς αἶπες Ὑο]κθ πατ Ἠϊετ. --- 
εἴασε Ῥ]ηβδςαπαταρετ{εἰκθῖ5δεἩ Ζα ἤοετ- 
βθίσεη, ἆᾳ ἀῑε Βεταίαησ ἆαι Ττουι 
σ]ειοἈσπειῆσ παν ἆει ἆετ Αεολᾶετ 
βεάαολῦ Ἠηετάεη ππ[Β. [ΓΑπμαπα.] 

800. ἄμυδις 2 κικλήσκετο, πῖθ 
Ζπ στήσασα Υ 114. 

901. Ύρι. | 144. 
905 -- Ε ὅ5. 
808. τόδε ἔργον ᾱ. 1. ας Ὀπίει- 

ηΘεΏππθη ἀά8β 16η Ίπι ΘΙΠΠΘ Ἠαῦο: 
ααεσεβά τὸ 907 Β. --- ὑποσχόμενος 
τελέσειεν Ξ- ο 208, νβΙ. ο19δ. Ν 9ΤΤ. 

904. δώρῳ έπι, πε 1602. Φ 4456, 
απξ ἄταπᾶ ἆ. 1. {ᾶν εἵπ ἄεεοπεπῖς. 
-- μισθὸς Ὠϊ5 ἔσται --- σ 558. Όαβ 
Ἐπίαταπι ϱἴαῦῦ ἆθδ πας ἆθτ Εοτπι 
4ετ νοτπετσεπεπάεηπ Έχασε Ζα εχ- 
πγατζεπᾶειπ Ορίαΐν8 παῖῦ κέ οϱιερῦ 
εἵη αποθθΙησίες Ύδτβρτεεπεῃ: 8911 
Ἠιπτοϊιολοπά ποθτάση: σα 9189. 
--- δῶρον ππᾶᾷ μισθός Ῥθβασεπ Ίπα 
νεβοπί]Ιομαη ἀ8βεε]θε, α0ον πᾶμτεπά 
µεγάλω αὈκφο]αί αε]ῖ, 1866 ἄρχιος Ίπι 
γοτλᾶ]επῖς σα ἆἀετ βομπιετὶϊσκεῖῦ 
ππᾶ αοαίαμτηεμκεις ἀαξ Ὀπίετπεϊ- 
πηθης σεἀαομί. [Απμαπρς.] 

806. ΑΙΠθτεναθίοη ἆἀα5 ὃ, --- δύω 
ταῖῦ ἀεπῃ Ῥ]τα] γετραπάθη:Ζα 1116. 
--. ἐριαυχένας ἵππους -- Ρ 496. 
Σ 280. Ὁ 1Τ1. 

906. ἔωσι πι ΦΙηππ86 ἆαο Επῦ, 
ΑΙΑ ἀῑο Ὀθρίεη Ώοββο πετάει Β 769 Ε, 
4ο ες Ααλ]]] Ὀεχεϊομπεί, απ 4ΐοδθ 
γετ]απσί Ὠοῖοι 555 Ε., Ὅμπο ἀα[Β 
Ηοκέος πο] σεταάε ἀϊοκο Ίτα βίππο 
Εεπαοί Παΐζε. 

807. ὅς τίς κε τλαίη. Π5ΟΠ]16- 
[βεπά 4η δώσω, --- τούτῳ ὃς τις; ἀετ 
Ορίαξῖν ταῖξ κπέ πο] ἄθπι Ἐαθαγαπα 
ν1θ 1Π ἀετ Έτασε 808, τοπ ἄθπι ἨάΣ 
εγεηίαε]] οαἰπίτειεηᾶενπ Έα]ῑα, «- 
{]]5 οἴπογ ἆἀεπ Μαῦ Ἠαθεη Ἐδππίε 
(βο11{6). --- πῦδος ἄροιτο Υ 6ιβςο]]α[5 
πἹοθ ὤ 96. 

908---912 -- 505-- 599. 
908. Όια ΠπβπΙίῖνο βεπ]είδεη 51ο 
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ἠὲ φυλάσσονται νῆες 9οαὶ ὡς τὸ πάρος περ. 
3 ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαµέντες 810 

φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν. οὐδ' ἐθέλουσιν 
νύκτα φυλασσέµεναι. καµάτω ἁδηκότες αἰνῶ." 

ὡς ἔφαθ). οἳ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι {όλων ᾿Ευμήδεος υἱός, 
χήρυκος Βείοιο. πολύχρυσος πολύχαλκος᾽ 815 

ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης' 

αὐτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν. 

ὕς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν' 
Έκτορ. ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὺς ἀγήνωρ 

νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸὺν ἐλθέμεν ἔκ τε πυδέσθαι. 950 

ἀλλ᾽ ὤγε µοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί µοι ὅμοσσον 
ᾗ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῶ 

δωσέµεν. οἳ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλεῖωνα. 

σοὶ ὃ᾽ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὺς ἔσσομαι οὐδ' ἀπὺ δόξης᾽ 
τόφρα γὰρ ἐς στρατὺν εἶμι διαµπερές, ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι 

απ τλαίη 801 απ, ποσα οἵ τ Ὀῖ8 
ἄροιτο αἶπο ππθετσοοτάπείο Βεβίϊπι- 
πιπησ Ὀϊ]άοι. Ύρι. 4 94 {. 

811. φύξιν πα ἵπ ἀἴθεεπι ΒαοἩ, 
ηοςσἩ 998. 441. 
815. παμάτω ἁδηκότες: σα 98. 
Ὀυτίρθης 186 ἆῑο Αππαμπιαϱ, ἀαί8 
ἀἱο Δεμᾶεν ας Βομιβε]ασετ τν]ε]- 
Ἰαιοεπό π]επί Ὀδεπασπειπ πυὔτάθη, 
6Ώθηπβο βθ]ίδαπι, πΙθ ἆἀῑδ ἈΝθβίοτβ 
909 Ε.,, ἀα[ε ἀῑο Ἔτοες ἆθτατ ἀἄολίεῃ 
1η ἀῑο Βίαάξ β1οἩ 2ατςκσαζίεπεη. 

918. Ὑρ]. σα Η 99. 
814. ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι -- Ε 9 

να]. υ 281. ο 411. Βεασ]μίο ἀῑε Β6- 
ἀαπίππσ ἆον Ἀαπιεπ. [Απμαπρ.] 

8150. ΦΔείοιο Βοϊποτί νοπ κῆρυξ, 
πο πΟοςἩ 4 192: ζα 4 984. -- πο- 
Λύχρυσος πολύχαλκος, πο Σ 289, 
αβγπάε{ΙεοἩ: νσ]. ο 406, Ι 164. 

816. ὃς ἀεπιοηβίταεϊν, ταῖς δή τοι, 
πο υ289. Χ19. 6) Τ8ιΙ. Νο ἆεπ 
αἰπ]οιίοπάση α]σεπιείπεηῃ Αηρσαῦεπ 
"θες ἆῑο Ῥεχεοι, Ἠοικαπ{ ππᾷ 
Ἀτ[βεγοη Ὑοτ]ᾶ]ίπίςβε 9141. πετάει 
σαπ8ολεί ταῖς δή τοι ἀεπῃ ἵταιη 
Ἐμσεηπεοπαίίεη νοτσε(βμτό, πε]ομε 
σεταάε Εῆτ ἆἱε {ο]σεπάο Ετσᾶ]- 
Ίπησ γοπ Βεάεπίαπσ εἶπά, παῖξ ὃς 
ῥα τότε ἀϊθεδει ππη ἆαπια]5 918 

956 

αΌον Κκαλτε ἆθτ Ὀϊομίοι παν Ἐτρά]ι- 
Ίαπσ πατᾶοΚκ: 6ΏΘηβο υ 281--291. 

811. ὁ Ἀαυ]οκί: 6χ. -- μοῦνος 
4ετ οἶπζϊίσο ΒοἩπ, ναι. π 1111. 

3818. Τρωσίν: ππζετ ἆθιπ Ττοθτη, 
819 - 220, νβ]. σ 61. 
920 -- 908. 
851. τό Ἰήηπψεϊθεπᾶ: ἆαβ Βοθερίθς 

4α, νβ. 328. --- ἀνάσχεο νε. Η 
419, --- καίµοι ὄμοσσον Υετββοβ]{ς, 
πο 4Τθ. νετ ἆθεπ Βομνγας Ῥεΐπα 
Βοορίοτ ια 4 984. 

959. ἦ µέν ραοψ][β ππᾶ πΝαἩΏχ- 
πα {{1σ. --- τούς απἲ ἆπε {ο]ρεαάς 
Ἠε]αῖῖν ᾖἨπγγοιβεπᾶ. -- ποικίλα 
χαλκῷ: 7α ἆ 3996 παπά Κ149. 

895. φορέουσιν -- Πηλεῖωνα: νρ]. 
Έ πΤΤο. 

854. οὐχ ἅλιος ΙΗΜοί6Β. --- οὐδ) 
ἀπὸ δόξης ὙαιββθοἩ]αίβ, πο Λ1 844, 
αΌειχ Ἠ1θ6τ ἵπ ἆθπι ΒίΠππθ: Γ6ΤΏ Υοη 
ἀείπετ Ἐτνψατίατρ, ᾱ. 1. Ππίες 
ἀθίποι Επγγατίαπρ σατϊοκρ]εῖρεπά. 
-- δόξα πατ η ἀἴθεοῃ Ῥείάεῃ 
Βίο]]επ. [Απμαπρ.] 

8256. εἶμι ἵπ Γαπτίβοπθπα ΒίππΠθ, 
ἆαπμει ὕκωμαι Ξ ΈἘπι. εκαοῖ. --- 
διαμπερές {οτῦ απά {οτῖ, ΙΠΙΠΙΕΤ 
ποΙίθχ, -- ὄφρ) ἂν ἴκωμαι Ξ- 
Φ 658. 
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νῆ᾽ ᾽άγαμεμνονέην. ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι 
βουλὰς βουλεύειν., ἢ φευγέµεν ἠὲ µάχεσθαι"« 

ὧς φάθ᾽. ὁ δ᾽ ἐν χερσὶ σκῆπτρον Λάβε καί οἳ ὄμοσσεν' 
μἴστω νῦν Ζεὺς αὐτός, ἐρίγδουπος πόσις Μρης, 

μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται 
Τρώων. ἀλλὰ σέ φηµι διαμπερὲς ἀγλαῖεῖσθαι." 
ὡς φάτο καί ῥ᾽ ἐπίορκον ἐπώμοσε. τὸν ὃ᾽ ὀρόθυνεν. 

αὐτίκα ὃδ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἐβάλλετο χαμπύλα τόξα. 

ἕσσατο ὃ᾽ ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο Λύκοιο. 
κρατὶ δ ἐπὶ κτιδέην κυνέην. ἕλε δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα. 
βῆ ὃ᾽ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ' οὐδ' ἄρ᾽ ἔμελλεν 
ἐλθδὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ) ὕμιλον, 
βῆ ῥ) ἄν ὁδὺν µεμαώς' τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 
διογενὴς Ὀδυσεύς. «4ιομήδεα δὲ προσέειπεν᾿ 

826. µέλλουσι νοη ἄετῃα, ππᾶβ η8ΕἩ 
4ει Ίιασε ἀ4ετ Ώϊηπσεα εἶο]Ἀ ατπατίθι 
18150. [Αημαπς.] 

ὃοτ Ξ- 14Τ. 
829. Ὑσι. Η 411. ἴστω νῦν Ζεύς, 

νο ἕ 158, Ζετς 5εἶ Ζο6πᾳσθ. 
380. μὴ μέν, οπξαρχθο]οπιά ἀθπι 

α{βγπιανεη πι μέν. 855, ταῖς Τπαϊ- 
Καῑῑν Ἐπίπτί ἐποχήσεται αἱ κε]Ὀ- 
εἰβπάίσετ Απκάτπεκ ἆἄετ Ζπκασο. 
Βοπβί {ο]σί παςἩ ἆαεπ Ὑετοις ἆθρ 
ΒομἩγγῦτεης ῑε ΓηβπΙανκοπείτακίοη. 
κτ. Ρι. 61, 1, 1. -- τοῖς 16π6ηΠ, 
4επ 9354. Ὀεσεϊοεππείαη;: 1Π ἵπποισιν 
(6εεραπτ) 18 ει ΊἼασοι πηῖς ἵῃ- 
Ῥεστίβεῃ. [Αημαπρ.] 

8951. φηµί 1οἩ τετεῖςηπεγθ. --- 
ἀγλατεῖσθαι παν Ἠϊ6χ, τσ]. Μ 114 
ἵπποισιν παὶ ὄχεσφιν ᾿ἀγαἸΊόμενος, 
ΟπΒΟ Ἠϊετ τοῖς ἴἵπποισιν απ5 
950 τα ἆεπκεη 18: ΡΤΔΒηΠΡΦΘΗ, 
Ῥταπ]καη τοῦ, 

8892. παί ῥα παπά ἀἆθππ, πῖθ ἀετ 
Ἐπτίο]σ ερᾶίετ Ζεϊσίε, Ιπάθπι ἆαξ πας 
ες 5οµπαχ, Ιπίοισο ἆετ Τδΐαπς 
ἀε5 Ώο]οπ πΙομέ 1 Ἐτή]]αηπσ σε- 
Ἠεπ ἸΚοηππία. --- ἐπίορκος Ῥοπεϊεμπεῦ 
εἰσεπ{]]ο] ἆθπ, πθ]οηετ πῖξ 6ἴπθπη 
ἵπη υἱπάθπάσπ Ἐϊάο Ῥεμαξιεῦ, ἆαπη, 
ππε]οπετ ἆθπι αἰτα[επάςη Ε]ᾷσοξέ 
γετία]]επ Ι6ὲ, ἆαμογ πια]πεα]ῖαίς, 
Ἠΐον ἆας Νθπέγυπι εἴπας, πα ἆθεπι 

ὄλλος 880 

886 

840 

αἰταζεπάεπ Ε]άσουί νετία]]εη πιπ{δία, 
εἶπε Ταἱ56Π6, πιεϊἰηεῖᾳ]σο Ζπεασοα. --- 
ὀρόθυνεν τηῖᾷ, ἆθιι ῬΒεστί ἆθν παςἩ- 
Ἠα]άσειπ Ὑτκπαης. [Ἀπμαπσ.] 

Υ. 9δ9--δττ. Ώο]οι τῆᾶφίζοαί 
Β16Ἡ αππᾶ σεΒµί, π]τὰ αΌεχ τοπ 
Οάγεεεαις ππά Π[οπιθάθς σθ- 
Γαηπσθη. 

884, ἔκτοσθεν ἴτα ἄεᾳεηβαΐα σαπι 
χιτών, αἱ Ὀπινατί, αποἩ ἄδρει ἆθῃ 
ῬΏοσεη. 

986. Ζα κρατὶ δ᾽ ἐπί ἰδῖ αἩς ἔσ- 
σατο 884 εἵη Δήκατο σα απίπεμπιθη, 
νο]. 81. κατιδέην κυνέην παν 1Π 
ἀ1εδεπι Ῥπαομο. --- Α]Πιεταίοη ἀθ5 κ. 
ὀξὺν ἄκοντα πο ξ ὅδ1. Φ 590. φ 940. 

996. οὐδ᾽ ἄρ ἔμελλεν ἴπι Ύοις- 
πομ]α[ς π]θ κ 26. ω 4Τ0. Μ 8, να. 
ι 250, ἆοςἩ πὶολί βο]]ΐ{6 οτ Ία, 
πο ἀθτ . Ἐπ[ο]ς ]ε]τία. 

89τ. ἐκ νηῶν 1η πιο σπα σμοτα 
6εσεπβαίᾳ Ζα προτὶ νῆας 8986. 
μῦθον ἀποίσειν Βεβολμεῖά στα- 
τοκρτίπσθη. 

998. ὅμιλον» νοπι ἰχοῖβοπεη Ἠεοατ. 
[Αημαπς. 

859, ἄν) ὁδόν ἆπτολ ἆθεπ ὙΓδς 
Ἠϊῃπ, 4εῃπ ΎΠεσ επ{]απσ. 

940. Ἠχείος Ἠοπηςξίοι --- β 866 
παπά βοηδύ ἵπ ἆετ Ο4., Ζπεῖες --- 
Θ 198. 
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»οὗτός τις, «ιόμηδες, ἀπὺ στρατοῦ ἔρχεται ἀνήρ. 

οὐκ οἵδ᾽, ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν. 
ἦ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων. 
ἀλλ᾽ ἐῶμέν µιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο 
τυτθόν’ ἔπειτα δέ κ᾿ αὐτὺν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν 9456 

καρπαλίμως' εἰ δ᾽ ἄμμε παραφθήῃησι πόδεσσιν. 
αἰεί µιν ἐπὶ νῆας ἀπὺ στρατόφι προτιειλεῖν 
ἔγχει ἐπαΐσσων., µή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ«' 

ὡς ἄρα φωνήσαντε παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσιν 
αλινθήτην: ὁ δ᾽ ἄρ) ὦκα παρέδραµεν ἀφραδίῃσιν. 560 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ᾧ) ἀπέην. ὕσσον τ᾽ ἐπὶ οὖρα πέλονται 
ἡμιόνων., αἳ γάρ τε βοῶν προφερέστεραί εἶσιν 

ἐλκέμεναι νειοῖο βαθείης πηκτὸν ἄροτρον. 

τὼ μὲν ἐπεδραμέτην. ὁ δ᾽ 

841. οὗτος, τα 85: ἀα. 
842. οὐκ) οἶδ᾽ ἤ -- ἦ πῖθ τᾖ2δτ 

παπά 7 9607. 
845 --- 581. συλάω παῖς Ῥετεῦῃ- 

Ἠοπεπι ΟΡ]εκί -- Ῥθταιθθη Πιτ 
Ἠϊος υπᾶά 987. -- νεκύων κατατε- 
θνηώτων - Η 409 ππᾶ ἵπ ἀογ 04. 

844. ἑῶμεν ταῖς ΒΥΠΙΠΘΒ6. --- παρ- 
εξελθεῖν ἆπταῃ νθς- ᾱ. Ἱ. ΔΠ 
ππβ τοτῦθὶ ΚΟΠΙΠΙΘΠ. --- πεδίοιο 
Ίοκα]ετ (ἀαπιᾶν: ἵπ ἀ4ετ ΕΡεπθ, 
[Απμανρ.] 

846. τυτθόν πασπάτᾶσκ]ο]μον Ζα- 
ϱαζ απ Ὀείοπίες Ὑσαχβείε]]α, πῖθ 
ν 5640. Ν 186. Ρ 8906. ἆοσολ πατ 
οἵπ ποηῖσ, 6ἶπο ΚΙεῖπο ΒίΤθσκο. 
- αὐτόν Ἀβε]ρίρεπ, Ἰερί ἀἷο 
Ιάεπατῶί ορ ΟΡ]εκίβ Ῥαί επίσερεπ- 
ρεεείσίεηπ Ἠαπά]ππσεη Ἠθχνος, Ζα 
4 318. -- ἐπαΐξαντες εἰεπί {ὔτ 
ΒΙ6Η. --- κέ πα ἕλοιμεν ροζεπβία]οτ 
ΟΡρία{ν, παεἩ γοτπεγσεπεπάεπα Κομ- 
Παπκν ἆετ Αποτάεταηςσ, πο 
619. ΎὙρι. σα Η 29 {. 

946. κπαρπαλίµως πας Νασμάταο]κ 
Άπι Βομ]α[ς 468 ἀεάαπκεπε; ἀθταῃ 
ΚπᾶρΗ, εἷολ 4ετ {οἱσεμᾶρ ἄεσεπβαίζ 
εὖ δ᾽ ἄμμε ατὲ. [Ἀπ]μανρ.] 

947. μµίν ρεἀεπηῖ, πε Ε 8856. 
2 501. 459Τ6. Λ1 6578. --- ἀπὸ στρατόφι 
νοη ἀεπι ἰχοίβομεη Ἠεετ πες, τρ]. 
996. 

848. ἔγχει ἐπαΐσσων να]. 369 ππᾶ 
4 861: απἆετο ἐπαῖΐξας: τα Ε 256. 

949. «φωνήσαντε, οὐποπὶ πασ 

,. 2 ”/ 

ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀκούσας' 

0άγββεας ρθεριοσπεπ Παΐθίο; ἄλη- 
ο ὦ 3998 νρι. 287. -- παρέξ 
5ο1{αῦ νοη. --- ἐν νεκύεσσιν ππ{6χ 
ἀ4ἱε Παϊοπαπ; ἆἱο Κοπατα]ύίοη 
ὨΒΟΝ κλίνεσθαι Ὑψῖθ ηΒΟΕΆ πίπτειν, 
µίγνυσθαι τα. α. [Αηπαημ.] 

960. ἀφραδίέῃσιν 1η Β6ἴπΘΠ Όπ- 
νοτβζαπἆςθ, οἰἱσθπί]]οὮμ Αοπζιοβίςρ- 
Και, ἴπα Ὑεχββοβμ]α{Β, πνῖθι 961. κ2Τ. 
ϱ 255: Ζα Ε 649, 

861. ὅσον τ ἐπί, πε 119. Η 451. 
0 508. ὦ 261. ν 114, ἄθεν οἵηπθῃ 
πο ϱτο[δεη Ἠδπαπι Ἠϊηπ, Ὑ1θ 
πγαΙζ. -- οὖρα ἀἱθ ΒΕΤΘΕΕΚΘΗ, 
πγε]ομο ἀῑε Μαπ]οβε] ἵπ 6ἴπθπα Αἴθπι 
Ζ1επεπ ομπο αηζάἨα]ίθη, υσ]. 9 194. 
[Αππαπρ.] 

969. αἳ γάρ τε οτ]κ]ᾶτί ρατθηίμθ- 
βοὮ, Ὑοβμα]ϱ ἡμιόνων σοραρῦ 1 
ππὰ πΙοηί βοῶν, νβ]. ν 55: Ζαρ]εῖο] 
εγριεὈῖξ ἀἱερε Ἐπ]κ]άχαης, ἀπίε ἀἱθ 
Επίζετηαης αἱ εἶπο ηἰοΠῦ απΏθ- 
ἀθιζεπάε σεἀαομῦ νγετάεη βο]]. 

968. νείοιο Ἰοκα]ει ἀεπεν, νῖθ 
πεδίοιο 944, ἆαπτο]Ἀ ἆαβ ΈΒτας]- 
{ε]ά Ἠϊπ, πας βαθείης ᾱ. Ἱ. ἆαβ 
νιεΙ(σεἀεηππία, π]θ ποσα ἆ ὅ4π. 
--- πηπτόν {εβιρεξᾶσρο Ἰοαι[βύ ἆετ 
Ῥβις αἱ ΖζαβαπιπιθηρθβοίΖζίες 
Ίηπ (θροηεαίᾳ Ζαπι αὐτόγνον, ἀατ 
ηἩΣ αα5 6ἴποπι Ἠο]σ Ὀθβίαπά. 

964. ἔστη Ὀ]τεῦ β{ε]θῃ. --- δοῦ- 
πον Υοηπ ἆεπ Ττδεη 4ετ Νασπεῖ]επ- 
46π, πξ ὠκούσας Ὑετβεο]λ]αίς γνίθ 
 0ὅ6. 



ἔλπετο γὰρ κατὰ δυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους ϱ 

10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 99 

906 

ἐκ Τρώων ἰέναι, πάλιν Ἕκτορος ὀτρύναντος. 
3 ” 1ο λ αἱ 3 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ ἄπεσαν δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον. 

γνῶ ῥ ὤνδρας δηίους, Λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα 
φευγέµεναι' τοὶ δ᾽ αἶψα διώκειν ὁρμήθησαν. 
ὡς ὃ) ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης 

/ 

960 

ἢ κεμάδ᾽ ἠὲξ Λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ 

χῶρον ἂν) ὑλήενθ). ὃ δέ τε προθέῃσδι µεµηκώς. 
ὡς τὸν Τυδεῖδης ἠδ' ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 

Λλαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αὐεί. 
ἀλλ’ ὅτε δὴ τάχ ἔμελλε µιγήσεσθαι φυλάκεσσιν 9656 

φεύγων ἐς νῆας., τότε δὴ μένος ἔμβαλ᾽ ᾽άθήνη 
Τυδεῖδῃ. ἵνα µή τις ᾽χαιῶν χαλκοχιτώνων 

φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 
δουρὶ ὃδ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὺς «4ιομήδης' 
ἠὲ μέν, ἠέ σε δουρὶ κιχήσοµαι., οὐδέ σέ φηµι 

856. ἔλπετο πας ἄεπι Τη. Ῥταεκ. 
ζέναι, παῖ] ἆῑβ ἨεταπΚκοπιπιοη ἆ6θτ 
γετίο]σετ Ὀεχεῖίς Τμαίδαςπο 16ς: ἆθτ 
Τππα]{ εεῖποτ Ἡοβηιπσ Ἰοσί νῖε]- 
χηεἩς 1π ἆἀεΥ Ἐειβοπα]ῬεεΏπιπιππς 
ἑταίρους ππὰ ἀποστρέψοντας: ἆβ[9 
ο5 ἄε{ᾶβπτίεπ πᾶτεπ, ἀῑθ: 7α Η 
199. ψ 845. εδ00, τσ]. 909: 1 40. 
τσ ἀποστρέψοντας, ταῖς Νποβάταο]ς 
ἆεπι ΤηβπΙν ποταπρθβίε]]6, ϱο, ἔ, 
πτι 1ηπ Ζατ Ὀὔοκκομντ Ζα Υετ- 
ΒΠ1ΑΡΡΘΗ. [Απμαπᾳ.| 

856. ἐκ Τρώων αας ει ΜΙΐέο ἆθγ 
νοεν, απβ ἆθπι ποἵΒΟΒεΠ Ἠασει, 2α 
ἰέναι. --- πάλιν, πε ἀποστρέφοντας 
πηῖε Ναο]λάτιο]ς νοταπσοβῖίθ]]{, παῖῦ 
ὀτρύνειν σζατᾶοΚκΏοδοτάθτῃ. 

9οτ. δουρηνεκές πατ Ἠ16τ, βοπγθῖό 
εἶη Ἂρεες πᾶαι (ἐνεκ-), να]. Ο 858: 
ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ γίγνεται, 
εἴπεη Βρεετγψατί πεῖῦ. --- ἔλασσον, 
4ίεβετ Εοπιραταίῖν πχ Ἠ16Υ. 

968. Λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα 
ν]θ 4 144, να]. Ο 969. Χ 94. λαι- 
ψηρά Ῥτο]ορείςο]ι - ρτᾶάΙκαν τα 
γούνατα. 

8569. διώκειν πας Ναο]λάτασ]ς ἆθπα 
Ἠαπρίτετραπι γοτγαπσθβίθ]]Ώ ἴπα (46- 
σεηβαΐᾳ Ζαπ φευγέµεναι, αἶψα Ἰοι- 
τθαροπάϊοτί ἆεπι Λαιφηρά. 

960. καρχαρόδοντε πχ Ἠϊει παπά 

5το 

Ν 198. --- εἰδότε ομπε εὖ πε Ε 
608. Ὁ 0665. 

861. κεμώς πισ Ἠϊεχ. -- ἐπείγε- 
τον Κοπ]αηκζῖν παῖῦ γετκὔνγπύεηπι Μο- 
ἀπενοχκα]. --- ἐμμενὲς αὐεί ἴτα Ὑετβ- 
βοΏ]α/{ς, πο 864. Ν δ1Π. ι886. φθθ9. 

865. Ἐγτείον ἨεππΙρςὴ --- ἕ 9, --- 
ὁ δέ Ῥεσορεπ απξ Ἰαγωόν, ἂξβ κεμάς 
Ἐεπιϊπῖπαπα 1980. --- προθέῃσι, ἆετ 
Κοπ]απ]{ν Αποἢ πι Ζψοεϊοη ἄ]εᾶς 
46. Ὑετσ]εΙοββ, πε Ρ 622. 

968. ὁ πτολίπορθος Ὀδ., νο 2918. 
964. λαοῦ, πας 84Τ τει στρατόφι. 

--- διώκετον 9ἶπθ ΑΠΟΙΙΊΘ ῬΒήάππς 
αἴαζῦ ἐδιωκέτην, νρ]. Ν 846. 2588. 

866. ἆλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε, 
πῖο ὃ 514. 4 181. Ψ ΠΤδ. 

866. ἔμβαλ᾽ ᾽Αθήνη Ψετβεςβ]π(Β, 
νο ὦᾧ 904. [Απμαηρ.] 

868. φθαίη αἱ Ψετύαπα ΒπΙνατα 
ταῖς βπσεβοἩ]οββεεποπι Ῥατίο, ἔπευ- 
ξάµενος, Υοη Ἰείσίετεπι Ἠᾶπσί βα- 
λέειν 89: σεῦτοίίεη Ζα ἨαῦβςθἨ, 
-- ὁ δέ Ὠϊοπιεάθ, πι]ς δεύτερος 
ἔλθοι ἴπι Ὑετββεοβ]πίς νο Χ 207. 

969 Ξ- 561. 

8Τ0. κιχήσοµαι ποτάε εττεΙσΊθη, 
ἵτεί[ίεη, 89 πό δουρέί παχ Ἠ1ετ. --- 
οὐδέ σέ φηµι ἴπι Ψεγββοβ]α(Ἡ, νε 
ὃ 498. κ 284, Ἡ 920. 
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δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὺς ἀλύξειν αἰπὺν ὕλεθρον." 

ἡ ῥα καὶ ἔγχος ἀφῆκεν. ἑκὼν ὃδ ἡμάρτανε φωτός. 
δεξιτερὸν ὃδ᾽ ὑπὲρ ὤμον ἐύξου δουρὸς ἀκωκὴ 

ἄρ᾽ ἔστη τάρβησέν τε 
βαμβαίνων. ἄραβος δὲ διὰ στόμα γίγνετ ὀδόντων, 

τὸ δ᾽ ἀσθμαίνοντε κιχήτην. 

ἐν γαίῃ ἐπάγη' ὃ δ) 

χλωρὸς ὑπαὶ δείους. 
χειρῶν δ᾽ ἄφάσθην' ὁ δὲ δακρύσας ἔπος ηὔδα" 

υζωγρεῖτ. αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ Λλύσομαι' ἔστι γὰρ ἔνδον 

χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος 

τῶν κ᾿ ὕμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι ἄποινα, 980 

εἴ κεν ἐμὲ ζωὺν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾽άχαιῶν. 
τὸν δ᾽ ἀπαμειῤόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 

»9άρσει, μηδέ τί τοι Δάνατος καταθύμιος ἔστω' 

ἀλλ᾽ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον: 
πῇῃ δὴ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος 
νύκτα δι ὀρφναίην. ὅτε 8) εὔδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 
[ᾖ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων:] 

ἡ σ᾿ Ἔκτωρ προέηκε διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα 
2 2 . Ν 3 ο” ές 

σ΄ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆκεν; 
5 

νΠας ἔπι γλαφυράς: ἡ 

871. ἐμῆς ἀπὸ χειρός Ζα ὄλεθρον, 
γρ]. ἕ 19. 18. µ 191. 4 ὅτι. Ν δ8δ, 
ἔκ γε μνηστήρων Βάνατον π 441 
ππᾶ ιν 411. 

319. ἑκὼν ἡμάρτανε, ης] ἆθπι 
Αοτῖκί ἀα5 Ιπιροτίεκέ: εαοἈίο αὉ- 
βἱοπ{]1ο πὶἰολί σα ἰτοί[ί[θῃ. 

8τ8. δεξίτερον ὑπὲρ ὤμον πι 
Ἀπβρθ]ᾶββεπεπι Ψετραπι ἆειτ Β6υε- 
βαηᾳ ({αἈτοπἆ), νρ]. Ε 16. -- 
ἐὔξου π]ομί απβ ἐυξόου ΚοπίταμΙετῖ, 
φοπάθτη νου εἶπος Ἰςσποτθη Έοστα 
ἔυξος, παν Ἠϊθι Ῥεϊποχὸ γοη δόρυ. 
[Ἀπμαπᾳ. ] 

914. ἐν γαίῃ ερώγη 5 χΧοπθ. 
ἔστη, Ψ1ε 964. 

9τ5. βαμβαίνων ηΠΣ Ἠ16Υ, Ὑ8Ἡη- 
Καπἀ. -- ἄραβος ππχ μΐο5, [ΑΔη- 
Ῥαηρ.] 

9τ6. Ἠτεῖθν Ηεπι]βῆσοὮ -- Ο 4. 
Ύρ]. Ρ 6τ χλωρὸν δέος αἱρεῖ. 

γ., 818- 4456. Ώο]οτ πια/[ς ἤθοατ 
ἀιεΥγοτηᾶἈ]{πίφβς Ίπι {τοΙβοΏθη 
Ίαςφετ ΏῬδατίοΏ{θη, 

-τ8. Ὑει. 2 46. 4 191. --- ἔστι 
γὰρ ἔνδον, πο Χ 50. γάρ: ζα Η Τ8. 

986 

ο 

9τ9 -- 581 
---155. 

981. εἴ κεν 8115. [Απμανᾳ.] 
885. Φάρσει μηδέ τι ταν εἴπθπι 

7ναιίεη Ἰπιρθταάν, πο ἆᾱ 184. 
«171. ὃ 856. Ζνεῖθεν Ηεπα]βζίοα -- 
123201. Ζατα ἄαπζεπ γρ]. 6 162. 181. 

984. Ὑρ]. σα α 169. η ἀ4οτ 1188 
Επάεί βἶοι ἆετ Ὑετ παν 6 
(--- 406) πᾶ 9 980. 666 νρἰ. 197. 
[Απμαυς.] 

98δ. 6]. κ281. Κ 82. πῇ ποσα 
-- δὴ οὕτως ην ΒγπΙζθβθ, πο 4 
151. Ε 218. Ἶ 

3806 -- 85, 
88η --- 948. Ώετ Ύετβ ψιτᾷς Ρο λοα 

γοη ἆεπ Αἰἴεπ α] απραβββεπᾶ απβ 
845 Πρετπαρει πΠς Ἠεοπυ γετ- 
πυοτί{ΘΗ., ν 

988. διασκοπιᾶσθαι πα Ἠϊει ππᾶ 
πη]{ ἕπαστον Ρ 269. 

8869, ή εἶπε 2ψεΐο φε]ραζιπα]ᾳο. 
Έχασε. --- σ) αὐτόν ἀῑο] ϱε199ῖ, 
νιᾶητεπά ππαΏ πΘΟἩ ὃ τ12 ἴπα ἄθροπ” 
ϱηί Ζα ΄Ἔμτωρ ετπατίθη κβο]]ίθ 
αὐτοῦ, 496Ἡ να]. 7α 94ὔ απὰ Ο 49. 
ει βά ἀνῆκεν 186 διασκοπιᾶσθαι 

Ξ- 7 48-- 50. 4 1898 



-- 
τὸν ὃδ᾽ ἠἡμείβετ᾽ ἔπειτα «4όλων., ὑπὸ δ᾽ ἔτρεμε γυῖα' 

10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 91 

990 

πολλῇσιν μ ἄτῃησι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ, 
ὕς µοι Πηλεΐωνος ἀγαυοῦ µώνυχας ἵππους 
δωσέµεναι κατένευσε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῶ, 
ϱ) / / 2 / 1 Δ α / 

ἠνώγει δέ μ ἰόντα δοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν 

ἀνδρῶν δυσµενέων σχεδὺν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσδαι, 
ἠὲ φυλάσσονται νῆες 8οαὶ ὡς τὺ πάρος περ. 
ἦ ἤδη χείρεσσιν ὑφ ἡμετέρησι δαµέντες 
φύξιν βουλεύοιτε μετὰ σφίσιν, οὐδ' ἐθέλοιτε 
νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτω ἁδηκότες αἰνῶ.' 

τὸν ὃδ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 400 

μἠ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμός. 

ἵππων «ἀἰακίδαο δαΐἴφρονος' οὗ δ᾽ ἀλεγεινοὶ 
ἀνδράσι γε Ὀνητοῖσι δαµήµεναι ἠδ' ὀχέεσθαι, 
ἄλλω γ᾿ ἢ ̓ άχιλῆι, τὸν ἀθανάτη τέκε µήτηρ. 

Άπ8 ἄαθπι Ὑοτπετσεπεπάεη 7α ε6ς- 
Ρᾶπσεῃ. 

890. ὑπό Αάγν. ππ{εη. 
Άσςο, 4ε9 Ῥεπαρ». 

991. πολλῇσιν ἄτῃσι 4 ατο] νῖθ]ε 
Ῥοΐ]μὂταπσεη, ἵπ Κοηκτεῦθπι 
Βίππο: Ὀεύλὂτεπάο Ὕε6τβρτθ- 
οππηπρεη. -- παρὲκ νόον, πε Υ 
198. πῦ ἤγαγεν, νο]. ο 199: 
ἑἄλγέο πι] οἩ απ ἄεν Ὑοτπαπβε νου- 
Ῥαι, τοπ ἆετ Βαμπ ἀ4ετ Υετ- 
πατε αὉ. Ὑσ]. υ 846 παρέπλαγξεν 
δὲ νόημα. [Απβαπρ.] 

. 99». δς πα]ῇ πατένενυσε, Κοιποιάςηῦ 
τη] παρὲν ἤγαγεν, --- ἀβάπτεῃ ἀαίβ. 

994, ἠνώγει δέ, οπϊαβῖκε]Ὦ σθβ{ε]]6 
Ζα κατένευσε, επἰλᾶ]ο {ἐῑτ ἀϊθρβος 
Ύετβρτοοῄεη ἀῑε Βεάϊπσαπς ππά 180 
παρ ἄθπι τοτπεισεπεπάεη Βαΐζθ εηπσ 
Ζα τετρΙπάεη, ναι. ὃ 5254. -- θοὴν 
διὰ νύχτα µέλαιναν, πε 468. «ὸ 866. 
60ὔδ. [Αημαηρ. 

995-999 --- 808--.519, ἆοοΏ εἴελί 
μ1εν ἀνδρῶν δυσµενέων, ψΏς απ8 
251 οπίποπππεηπ 16, εἰαῦῦ νηῶν 
ὠκυπόρων ππὰ 186 ἀῑδ ἀπιδίο Ῥδτβοι 
898 1π ἀἱ6 Ζηεῖζθ ππυσοφεῦῦ. Ῥα- 
Ῥο6ἱ εἴθὮί ἆας Έτοποππεη σφίσιν η8ΟἩ 
{ταῖθτετι εὈταιποὰ ἵπ ΈῬεζασ αι 
4ἱ6 2πηγαϊῖο ῬετδοἨπ, ποτοη Ῥεῖ ἀεπι 
βαρείαπτίβοπεη Πιοβοσίνρχοποπηθαι 
Ῥαϊ Ἠοπιθι 5οπβῦ εἶοὮ Κείπ Βειερῖε] 
Ἀπάεί, πᾶλμτεπά ἆάξ αἀ]εξκίῖνίδεβε 

- γυῖα 

Ἠεβεχίνρτοποπιεπ ἀἱε Βεζεμππς 
απξ α]]ο ἀτεῖ Ῥεγεοπεπ πταρτὔπσ]1ε] 
σεεία[ζείθ, πγοτοη αποῦ Ῥ6ῖ Ἡοπιεχ 
ηοςἩ Βρπτεῃ. 

400 Ξ- { 971, νρ]. Θ 58. 4 ὃ56. 
Χ 189. [Αηβαπρ.] 

401. ἦ ῥώ νυ ἵταιη 8140 ποἩ]; 
νύ ΙτοπῖδοὮ -- ορύπογ. --- ἐπεμαίετο 
Ιπ Πρετίτασεπεπι ῷίππθ ἵπ ἆθτ Πας 
ηΆχ Ἠ1εχ, νρ]. ε 944. µ 920. 

402---404 -- Ρ τπθ--τ8. 

402. οἱ δέ ανετβαβΐν: ἀ41εβε 
αὈεγ, -- ἀλεγεινοί 5ο. εὐσίν, Ῥετ- 
5ὔπ]ίομο Κοπεἰτακδῖοη πας ἆθπι Τη- 
Βπ]ν ἆἀα5 ῬεσασεςῬ, πιο ὃ 997. 
4 546. 589. 65. Νπ2θ6. Κτ. Ὀι, 
δδ, ὃ, 8. 

408. Ετείες ἨεπηκοὮ -- Ρα, 
Ύ 966. κ 906. -- γέ Ῥδεεπτάπκεπά: 
πΘΠΙσΒἴΘΏΒ. -- ὀχέεσθαι βἱςῖ 
ἵτασεη Ίαββδεπ, Γαητεπ ετ[ογτάετῦ 
εἰσεπί]Ιομ εἴπεη Ώαν οἆει ἐπί ταῖς 
Ῥα., νο]. 8980, Ἠ]ες ἵπ ἔταίεπι Απ- 
86Ἠ]1{5 απ ἀῑε νοτπετσεπεπάθ Κοι- 
αἰτακίίοἨ, 5ο ἀαία ας ΦαΏ]εκέ π]ο]ῦ 
πιεἩτ ἆ4ἱ6 Ἡοββθ, βοπάθιπ ἄῑο Μᾶπ- 
πετ σεᾷασΏ οἶπά: σα Υ 206. 

404. ἄλλῳ γε ἤ σἱεὈί πας] άεπι 
β]]σθια οἴπθη ἀνδράσι γε ἀῑο αἵπ- 
Ἴ1σ6 ΑΠΡΒΠΔἨΠΙΕ: Γῆτ ΘΙπΘΏ 3Π- 
ἄθτη πγΘηΙσβίθης αἱβ, ᾱ. 1. πας 
εἰπζῖσεν ΑπεπαΏπιθ ἆθς ΑοΠί]]εις. 
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ἀλλ᾽ ἄγε µοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον 40ὔ 

ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν Λίπες Ἕκτορα ποιμένα λαῶν; 
ποῦ δέ οἳ ἔντεα κεῖται ἁρήια. ποῦ δέ οἳ ἵπποι; 
πῶς ὃ᾽ αἳ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναίι: 
[ῶσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν. Ἰ μεμάασιν 

αὖθι µένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν. ἠε πόλινδε 410 

ὢψ ἀναχωρήσουσιν. ἐπεὶ δαµάσαντό γ᾿ ᾽άχαιούς.] 
τὸν ὃδ) αὖτε προσέειπε 4όλων Ἐυμήδεος υἱός' 

ωτοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλεξω. 
Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν. ὕσοι βουληφόροι εἰσίν. 
βουλὰς βουλεύει ΒΔείου παρὰ σήµατι Ἴλου. 415 

γόσφιν ἀπὸ φλοίσβου᾽ φυλακὰς ὃδ᾽ ἃς εἴρεαι. ἤρως. 
οὔ τις κεκριµένη ῥύεται στρατὺν οὐδὲ φυλάσσει. 

ὕσσαι μὲν Τρώων πυρὺς ἐσχάραι. οἷσιν ἀνάγκη. 

406. νυν, πΆπει Ὀδβδίιπιπας ἄπτο] 
δεῦρο κιών. 

40Τ. ἔντεα ἀρήϊα, πο π 284, 
ψ 368, 1η ἆετ Ἠϊαβ παν Ἠϊθ6χ,. --- 
Ζα ἵπποι 1εῦ ἃπ8 πεῖται Ἰ8απα 6ἶπ 
απάετθς Ὑετρατα Ζα εχρᾶηππεῃ, ἆδ 
ἵπποι απο ἆεπ Ίαρεοπ πηῖς ὮῬ6- 
ρτοα]{ί: σα ΙΓ 501. 

408. πῶς 16, πας Ζα ετρΏπσεή- 
ἀεπι εὐσί: πο νετμα]ίου 5ἱοὰ, π1θ 
ϱ{θλίς παῖζ...: σα 4 416. -- τῶν 
Ῥοῖ ἄλλων ἨεὈί ἆθπ οερεηβαίζ Ζα 
Ἔκτορα. --- φυλακαί τε καὶ εὖναί 
να]. 464, ἀπτοιλ τὲ -- καί ἑης 
νοτραπάεηπ: Ἰασοπίροδίεπ παπά 
ΤαρετδίἈίίοηῃ. [Απῃαπρ.] 

409---411 -- 208---210.418 Νθείοτε 
ΒΠεάο μ1εγ ππραβεεπά 6Ἰπσεβομοῦεῃ, 
Ῥ]είῦοεπ ἵπ Ώο]οπ5 Απιγοτςι σαη” 
ππροτήςσκεϊοπασί. Ώεχ Απεοη]α(ς ἆθγ 
Ιπάτεκίεη Ἐτασο ὥσσα τε µητιόωσιν 
η8ε ἀ4επ νοτμεγρεµαεπᾶεπ ἀῑτα]κίεη 
Έτασεηπ πᾶτε πΙοηῦ σαηΖ οἨπο Απα- 
Ἰορῖε: σα α 1Τ1. 

415. Ὑρ]. σα ξ 199. Ἱπ ἆοτ Πίας 
Ηπάεῖ βἶοῖ ἀ41θβετ Ἐογπιθ]νοτ πχ 
Ἠϊθγ παπά 427 (καὶ ταῦτα βἴαβί τοι 
ταῦτα). ” 

414. µετά Ἱππι]{{θη. 
415. βουλας βουλεύει να]. 2 659. 

ζ 61. Κ 147. ᾖΖατ Βαεμπο σα Β π8ο. 
-- Φείου παρὰ σήµατι Ἴλου, νρ]. 
4 166 8. 9τ1 {. Ὁ 849, 1π ᾷοι ΜΙυίο 
4ετ Έβρεπεο Ζψήκοπεηπ ἆεπ Βομίῆθη 
ππᾶ Ττο]α, ἵπ ἆετ Νάπα ἆες Θρω- 

σμὸς πεδίοιο, Ζὰ 160, απ ἀον Βίχα[δθ 
Ἰθροπᾶ, πᾶμο ἆθπι ἈΚκαπαπάες, 
Κ 500 ΕοἩ]{ οἶπθ σοπαποτθ Βοασεῖο]ι- 
ππησ 46 Ο5ί68, [ΑπΠαπᾳ.] 

416. Ἐπτείορ Ηεπηϊεδίο] - Ε 802, 
--- φυλακὼς δ᾽: ἀϊθβοτ ἵπι ἄθρει- 
Βαζ; Ζα Έκτωρ μὲν νοταπρεείε]]ζθ 
Βοστϊβ Ἠαΐ β1οἩ ἆθπῃ Γοἱσοπάςῃ Ἠθ- 
Ἰαᾶν ἵπι Καθας αβαϊπιλλἡετῦ: ναβ 
αθθοι ἀῑο Ἡασπαεη Ὀοδύτί{Ε6, νρ]. 
Σ 192. Ἐ τδ. 8τι. κ. Ρ. 61, 9, 9. 
--- εἴρεαι, Φί6 7, 9859. 6 990 πας 
Άσο, ἆ4εχ Ῥετβοῃ. --- ἤρως ἵπ ἆἀθς 
Απτοᾶς ἵπ ἀετ Πας πατ Ἠϊθν ππά 
Υ 104. 

41Τ. κεχριµένη σεβοπἀςθτῖε, Ὀ6- 
βοπἀστο, ἵπ ἄρεγψ]οσεπά Ἰο]κα]απι 
Βίππο, ᾱπ ἀἱο 418 {οἱσεπάο Ἐτ- 
Κ]άταησ ἆἀθπ εἀάαπκεπ οαιριερῖ: 
ἄρετα]] απ. ἆ4οπ Ἐνιογακθεη ἆθτ 
Έτουτ αἶπά ἀῑε σονγὔμπ]σπθη Ῥοβίθῃ 
ααεσοβίε]]6. --- ῥύεται --- οὐδὲ φυ- 
λάσσει: γρ]. ἔ 101. 

418. ὅσσαι Αο. εἰσίν, Ῥὶ5 ἐσχάραι 
ππηβοἩμτοαΙθς 4ἱ9 Ίο]κα]ο Βδβάπππππης: 
ἄτετο]] απ΄ ἆεπ Ἐεποταίθ]]επ ἀθΥ 
Έτουτ. Ὑᾳ]. ἔ 98. Τρώων ἴπι (θ- 
σεηεαί” σα ἆεπ Βαπάθβρεποββεν 420. 
πυρὸς ἐσχάραι παχ Ἠϊθ6χ, Υοπ ἀ4θΠ 
Ἱασεγίεπθγη οἵπ σεβαοἈίετ Ατβ- 
ἀτπο]ς, πθ]οπετ ἆ1εβο αἱ ΜΙίδε]- 
Ῥαπκί ἀογ 6ΙΠΖΘΙΠΘΠ 2Π8ΑΠΙΠΙΘΗΡΘ- 
Ἰασετίεπ ΑΡίεϊπησει ὮὨῬεσεϊομπεῦ. 
Ζαν Ῥαομο ϐ 509. 660 38. --- οἶσιν 
ἀνάώγκη 3ο, ἐστί 'ἀεπθηπ 65 οὗ- 
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οἳ δ᾽ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται 
ἀλλήλοις' ἀτὰρ αὖτε πολύκλητοι ἐπίκουροι 450 

εὔδουσι' Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν' 
οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὺν εἴαται οὐδὲ γυναῖκες." 

τὸν ὃδ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς' 
πῶς γὰρ νῦν. Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν 

3 εὔδουσ) ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ µοι., ὄφρα δαείω.ά 

τὸν ὃδ᾽ ἠμείβετ ἔπειτα 4όλων ᾿Ευμήδεος υἴός" 
Δ ντο ο αλ -- (λ 3 / Λέξ »τοιγὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάΛλ ἀτρεκέως καταλέξω. 

πρὺς μὲν ἁλὸὺς Κᾶἂρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι 

καὶ «έλεγες καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί. 

πρὺς Θύμβρης ὃ᾽ ἔλαχον 4ύκιοι Ἰήυσοί τ᾽ ἀγέρωχοι 450 

καὶ Φρύγες ἱππόδαμοι καὶ ἸΜήονες ἵπποκορυσταί. 

ἀλλὰ τί ἦ ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα; 

εἰ γὰρ δὴ µέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον, 

Θρήικες οἵδ᾽ ἀπάνευθε νεήλυδες., ἔσχατοι ἄλλων, 

11εσῦ), πᾶπιΠοι Ζα παοεπεὮ, ᾱ. Ἱ. 
4ϊε ἆατα Ὀρδεμταππίθα, απ{σθποτι- 
πΙΘη ἄπχοι ἄαδ ἀεπιοπείχαίνο οἱ 
πας ἆθπι δέ ἀθβ ἈΝαοπβαίσες 419, 
πο Β Τ18. Ι 167. 

419. ἐγρηγόρθασι 6ἶπθ εἰπσα]ᾶτο 
Βι]άπης, παν Πῖετ: το]. Η 571. Κ 67. 

4920. ἅτὰρ αὖτε: 1π ἄἶθεετ Ύ6θι- 
Ῥπάπης παχ Ἠϊε6χ, ἆοοῖὮ τ5]. Β 1065. 
101. ἳ 

4351. ἐπιτραπέουσι παχ Ἠ16τ, 6ἶπ 
γεναίἈτκίος ἐπιτρέπω. 

452. εἴαται πεῖ]θ6η. 
4αηκεηπ τρ]. Ε, 4Τ8 Π. 

454, πῶς γὰρ νῦν, Ζᾳ 4 198 νσ]. 
σ 228, οἵπο Ἰερ]ιαξίο Ἐτασο, ἵπ πγε]- 
επει εο[οτό παοι ἆετ αἱ]σεπιείπεῃ 
Ἐππ]είίαπσ ἆῑο Βρε2ίαΠςΙεγπηπσ ἆ6τ 
Ῥδϊάεπ Μύὔσ]μοηπκειίοι {ο]σέ, απά 
σγαχ οππο Ἐτασποτῦ Ῥαῖ 4ειτ εγρίεη, 
ψῖθ ὅ46δ ππᾶ εν. --- Βαθ]εκςο τα 
εὔδουσι ἀῑε ἐπίκουροι. [Απ]απο.] 

4056. δίειπε, ἀϊθξετ ΑΟΥΣ, παχ Ἠ6χ 
ππᾷ ὃ 216: 88σ6 694 σεηπατι. -- 
ὄφρα δαείω -- ι 980. ΠΠ 498, νο]. 
Φ 61. 

401. Ὑσ]. σα 418. 
458. πρός πο αβρ]αῦ. ἄεποαίῖν 

ἁλός: τοἩ ἆαπι Μεεταο πετ, αα{ 
ἀ6γ ἸΜοετεβεεῖο, τπτ: η86 ἆθπι 
Μθθχο τα ἆᾱ. Ἱ. πας Ἰερδύεπ, Αο, 
εὔδουσι απ9 455 οἆετ εἰσίν. --- Κᾱ- 

Ἠοπιθτχς Τϊα5. Τ. 4. 

Ζατι (ε- 

ρες: νσ]. Β 867. -- Παίονες ἅγκυ- 
Λότοξοι: 7α Β 848. [Απ]αησ.] 

429. Ὠϊα Ίμε]εσετ ππᾶ Καακοπθπ 
Χοπιπαεπ 1Π1 {ΥοΙΣΟΠεΠ Καΐα]οσ πΙομ{ 
ΝΟΥ. --- δῖοί τε Πελασγοί ἴπι Υ6χβ- 
βοἩ]α({Β, νε τ 1Ττ: νσΙ. Β 840. 

490. πρὸς Θύμβρης ἆᾱ. 1. πας] 
Τησπιῦτα Ζα, εἶπεν Θα ατα Τήηγπι- 
Ῥτιος, ᾱ-. Ἱ. Ἰαπάειηπᾶτίβ σεσεπ 
ΟρΡίθη. ---- ἔλαχον αΏβο]αί, πγοῦαῖ αἵτ 
ΤηΒπΙν νε εὔδειν τοτεεπψοβί: 
Καπιεη (ἀπτοὮι ἆας Το) στα 1168- 
σ6η. --- 4ύπιοι: νβ]. Β 816. -υ-- Μυ- 
σοί τ) ἀγέρωχοι: ζα Β 858. 

481. Φρύγες: Τα Β 862. -- ΜΠ- 
ονες: 7α Ὦ 964. 

452. ἁλλὰ τί ἦ, πὶο Υ 9561. --- 
ταῦτα τηῖΏ ἕκαστα, πε ξ 969. ο 48τ. 
«4 550. Ὁ 96. --- διεξερέεσθαι παν 
Ἠϊετ, οαἶπ τνοτείᾶγξίες διείρεσθαι 
{οκ {Εν διῆοκ αὐέτασεη: 
τα]. 4 650. 

4898. εἰ --- δή Ψθηη ἆθππ, ψῖθ 
6: απ5 ἆεπ εἰηπσεπεπάεη Έτασεπ 
σ]απὈί βοπΠείδεπ τα ἁθτίεη, -- 
Τρώων νοπι σ8ησεῃ {οῖδοπεπ Ἠεαχ, 
παηῖξ κπαταδῦναι ὅμιλον: να]. 4 86 
παπά σα Κ:98ἱ. 

454. οἵδ' ἀθικῆβδοα: Ἠϊεχ. --- 
ἀπάνευθε 5εἰῖαῦ, γοπ ἆεπ ἤρτίσεῃ 
σεβοπἀςτί, πγίθ 495, σθεἴε]σετῦ ἆπτοὮ 
ἔσχατοι ἄλλων, πο Ἀ]ιπ]οὰ ἕ 3904. 

8 
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ἐν δέ ὅφιν Ῥῆσος βασιλεύς, πάις ᾿Ηιονῆος' 486 
τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ µεγίστους) 
Λευκότεροι χιόνος, Δείειν δ᾽ ἀνέμοισιν ὁμοῖου. 

ἅρμα δέ οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρω εὖ ἤσκηται: 
τεύχεα δὲ χρύσεια πελώρια. θαῦμα ἰδέσθαι. 

ἤλυθ ἔχων' τὰ μὲν οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν 440 

ἄνδρεσσιν φορέειν. ἀλλ ἀθανάτοισι δεοῖσιν. 

ἆλλ᾽ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισιν. 
ἠέ µε δήσαντες Λίπετ᾽ αὐτόθι νηλέι δεσμῶ. 
ὄφρα κεν ἔλθητον καὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο. 
31 2 5 ” 2 ει 5 ολλ 
ἠὲ κατ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν. ἠε καὶ οὐκί. 440 

τὸν δ᾽ ἄρ) ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς «4ιομήδης' 
»μὴ δή µοι φύξιν γε, «όλων. ἐμβάλλεο θυμῶ. 

ἐσθλά περ ἀγγείλας., ἐπεὶ ἴκεο χεῖρας ἐς ἁμάς. 

20ὅ6:7α ὕα[εετδῦ πι Υετσ]ο]ο] 
Ζπ 46η ΑΠάΘΤΏ, 85ο απι πᾶς]- 
βἴεη ἀεπι στΙεοἩ. Γαρετ. --- νεήλυ- 
δες πατ Ἠϊαους παπά 668. 

456. Ὦπεβος σα]ῦ ερᾶίον αἱςδ ἆθτ 
Βομπ ἆθ68 Ἐ]πβθε Βίγπιοη ππᾶά 
οἶπογ Μπβο. Ῥετ Ἀαπιο Ἠιονεύς 
ετἰηποτέ απ Ἠιών, ἆθπ Ἠαξεποτὲ οι 
ΑπιΡΗΙΡΟΙΙ8 απι ΒΙΤΥΠΙΟΗ. 

456. παλλίστους ππᾶά μµεγίστους 
Ῥτϊς]καῖν σα ἵππους: 7α Η 166. 
Βροπάσῖρεµετ Ἠλγίππιαβ. [Αη]απσ.] 

405τ. Ὠαβ ᾳπτθ, ἆεπι Ὑοτ]οες- 
σεπεπάεπ αβγπᾷεκεἩ απσεβοβμ]οςβ- 
βοη, 16 οἵπ Διρτιί ἆειτ Ῥσαναπάε- 
ταηρ πι Νοπηϊπα αν, οἈπο ἀαίβ 6ἶπ 
εἰσί ζα οιρᾶπσεη νᾶχε, ΨΙθ 1 6068. 
Κ ὄαπ. -- ἀνέμοισιν ὁμοῖοι: νρ]. 
Έ τθ. 

458. Ὑα], 608. εὖ ἤσκηται ἵπα 
γειβεοβ]π{ς πο ἄμπ]]ο]ι Ὁ Τ45, Τεί 
ΚαπβαίταοῖοὮ νοτ{οτίισί ἆ. Ἱ, 
βολτ γεχζιετῦ πζ. Ζαπι Ὠαίῖν νο]. 
ϱ 207. 

4859. πελώρια Ὀϊς ἰδέσθαι --- Σ 88. 
Φαῦμα ἰδέσθαι: Κτ. Ώι. 65, 8, 10. 

440. μέν Εὔτνγαλτ. ---καταθνη- 
τός πας Ἠ]ες γογραπᾶθη πηξ ὠνήρ, 
βοπεύ πηζ ἄνθρωπος. --- ἔοικεν ϱ8 
β{εηί νοἩ] απ. 

442. ἐμὲ μέν Ῥεϊοπί ἴπι ἄθσεπ- 
ασ σι ἆθτι, π88 4ἱε Απσοτοαᾶείθη 
βοιοβύ σα ἴπαπ Ῥεαβρειομίίσεηῃ. --- 

πελάσσετον Ἰπιρεταδίν ἀεθ σοπι]βο]ι- 
{επ Αοτὶβίς. 

449. ἠέ µε ἵπι ΖΥγοϊζεπ α]θᾶθ πι 
π]ολῦ Ὀδίοπίθπι ΈΤΟΠΟΠΙΘΗ, νο υ 80, 
-- αὐτόθι απ΄ Ον απᾷ Βίθ]]θ6, πο 
1ο, Ῥΐπ, Ἠϊθυ. --- νηλέὶ δεσμῷ παν 
Ἠ16Υ, 

444. ὄφρα κεν πρ Κοπ]. Αος, 
Ξ- Επί, εχαοῦ, 

Υ. 446--468. Ὠϊοπιοάςς Ἠαιῦ 
Ώο]οπ π]οάςν, 0ἀγββοις πολύ 
ἀἱοε ὙἨαξίεη ἆθββε]ῦθεη ἆἀοτ 
Αίπ6πθ, 

446 -- 4 411. Ἐ 961. ὑπόδρα: 
ζα ΛΜ 29590. 

441. μὴ δή ἆοολ πὶςολμέ, παχ 
π]σοηί, Τα 4 191. -- μοι δἴμΙβοπθς 
Ώα[ῖν. -- φύξιν γε Ἠϊθι ἵπ ἆθπι 
ΒΙΠΠΘ Υοη ΕπίκοπιππθἩ, πᾶπη]ο] 
ἀπτοὰ Ετεϊ]αβειης, πο 449 σοαἱρῖ; 
4ἱο Βοίοπαπσ ἆθ95 Βεσνιῇορ ἆπτοί 
γέ, πει] ἀεν ἵηπ 462 απβσθβρτοςἩθπθ 
(6οσεπβαίᾳ νοτβεμγοαβί, --- όλων: 
ἀἴθβεπ Ἀαπιεη 1ά[β ἆατ Ὠϊομίαει 
Ὠ]οππεάες ἵπ ἀει Απτεάο σερται- 
οπεἩ, ομπο ἆα[ς ἆει του β6ἵπθη 
Ναπιον σεπαππό Ἰαῦ, -- ἐμβάλλεο 
θυμῷ πι Ὑοδγββφομ]αίς, νο πουἩ 
Ὁ 919. Ῥα[ Ώο]οη ἀῑε Ἡοβπαπα 
ἨαῦὈε βολΠε[β]Ηο ἆοσοιἈ ϱπί]αββθη 
Ζα πετάεηα, Κοππίο ὨΠϊοπιθᾶθ απβ 
βείπεπ Ἠοτζεηπ 444 ἔ βοἩ]ιθίβ6η. ι 

448. ἴκεο πα Νασπάτποἷς αππαῖέ- 
ἴε]ραν πβοἩ ἐπεί σθβίθ]ς: “6ε1π- 
πιο] σε]οπππεπ 190. 
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εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθδῶμεν. 
ἦ τε καὶ σου εἶσθα 9οὰς ἐπὶ νῆας ᾽Αχαιῶν 450 

ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξων' 

εὐ δέ κ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὺ θυμὸν ὀλέσσῃς. 

οὐκέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ ἔδσεαι ᾽Αργείοισιν. 
ἦ, καὶ ὃ μέν µιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχεύῃ 

ἀφάμενος Λίόσεσθαι. ὁ δ᾽ αὐχένα µέσσον ἔλασσεν 
ἀπὸ ὃδ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε' 
ἄρα τοῦ γε κάρη κονύῃσιν ἐμίχθῃ. 

ατιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο 

φασγάνω ἀῑϊξας, 
/ 2 

φθεγγοµένου ὃ 

τοῦ ὃ) ἀπὺ μὲν 

456 

καὶ Λυκέην καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ µακρόν΄᾿ 

καὶ τά γ᾿ ᾿4θηναίῃ Ληίτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς 400 

ὑψόσ᾽ ἀνέσχεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα᾽' 
»χαῖρε, Θεά. τοίσδεσσι' σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπω 

440. νῦν αἱ]σεπιεῖη γοη ες σ6ε- 
Ρευπατί ἴπι εσεπεα{ζ 7α καὶ ὥστε- 
ϱον 450, π]οπῦ γοη ἄεπι Βερεππᾶν- 
Ἴσεπ Αασοπ)]ίο]ς. --- ἀπολύσομεν 
Κοπ]. Αος., 1οβσ6εΏ 6η 6εσεη Τ,ὅ5ε- 
σε]ᾶ, τσ]. 378, ΆΒΕΣ μεθώμεν 198- 
Ίαβε6π, ἴπι σεσοπθαῦζ σα ἀθπι Ὀ]β- 
Πειίροι, Ἐεεϊπαἰίεη οἆει ΕΒϊπάεη 
(449). 

450. ἤ τε ἵτι Ναε]βαΐσε πας} οπ- 
ἀἱίοπ8]επα γοτάριβαίσο: ἔντ8ατ 1τῃ - 
πιθτηΏΊη: Ζα α 288, --- εἴἶσα 1Π 
{πόπτΊεοπετα ΦΙΠΠΘ. 

461. διοπτεύω πττ Ἠ]θΥ. -- ἐναν- 
τίβιον πολεμµίξων: Ο 119. Ύ 8δ, 
Φ απττ. [Απμαπς.] 

455. Υρ]. 4 485. [Απ]λαπρ.] 
454. ἤ καί, βοηςῖ τερε]πιθ{εῖσ ταῖς 

Ῥεαϊρεπαμίαπς ἆθβεε]ρεπ ΒαΏ]ε]ζς Ίπι 
{οἸσεπάεα Ὑετραπα, Ζα Ζ 590, Ἠ1εχ 
ὑπ σπα 1η ὁ μέν (Ώο]οπ) στη 
Ὑ/αοϊβθὶ ἀο5 Ῥπρ]εκί οαἵη, α0ετ 
ἀΐος θχείε ἄἨθά 19έ ἆθπι οάμπ]κοι 
πβον ἆεπι Ζπεϊνει απθετσεοτάπεῖ, 
Ἱῃπ πε]οπεπι ψ]εάετ Ώϊοπιεάες δαῦ- 
1εκῦ: Ἀλπ]ΙοἨ 4 446. ὦ 9588. -- 
γενείου παν ἀφάμενος: εἴπ θείας 
4ετ Ἱπ εί επιϊίεειτεριης 
Ἐἰεβοεπάεη: 4501. τ ἀ4Ττδ.[Απῃαπρ.] 
4ὔδ. Λίσσεσθαι: 4ει ΠπβηΙζ, Βταεβ. 

πας ἔμελλε, πε τ 9δ. Κτ. ΡΙ. ὔδ, 
μμ. -- ᾽αὐχένα μέσσον ἔλασσεν 
- 338. Ἐ α0Τ. 
-- φασγάνω ἀῑϊξας, πῖο χ98. 

Έ 81, νο. 6 88. -- ἀπὸ δ᾽ ἄμφω 
πέρσε τένοντε Ξ-- Ἐ 406. 

4ὅτ ---{ 599. φθεγγοµένου γοτα 
1εῦστεη ΤῬοάδββσΏτεϊΙ: τοῦ ταῖς ἀἱδ- 
βθπι Ῥαγ{οΙρ Ἠᾶπσῦ Ζγαχ ϱΤαΠΊΤΙΔ- 
0δοεὮ τοη κάρη αἩΌ, ἆοοῖι πᾶπετ 
αἶεὮ ἀῑε Ψετοϊιπάσπσ ἆθπι αὈβο]αῦεπ. 
ἄεπαίν, Ιπάεπι γος ἆετ ἴθπιροτᾶ- 
Ίεη Βεζϊιεπαηπσ Ζᾳπι Ἡαπρίτετρατα 
4ἱο6 στατηπιαθίβεπε ΑΡᾶησισ]οαϊῦ Ζα- 
τοκ{τιδ. [Απμαπς.] 

408. τοῦ ὃδ᾽ ἀπὸ μέν. πὶθ Ο 1256 
απᾶά δοποῦ. --- του Ζα πεφαλῆφιν. 
-- ἀπὸ μέν: ἨϊετπβοἩ γα οεἶπε 
ΑπαΡΙΟΙΙΕΟΠΕ εάεταπς Ῥεαρβίσῇι- 
Πσί ταῖς {ο]σεπάεπι ἀπὸ δέ, αἰαῖς 
άθβεεπ (ο]σί, 469 καί: τα Ι 54. 
Ο 28651. ἕ 21. ι 49. µ 9801. -- 
ἀπό 7 ἕλοντο. 

489. Λλυκέην παχ Ἠϊ6χ, νο]. 984. 
-- παλίντονα τοκνᾶτί 5ΡΕΠΠΡΑΣ, 
βοΏπε]]οπά. 

460. Ληϊῖτιδι ει Ῥεπθεερεπάστίη, 
παχ Ἠ1ετ, βοπ86 ἀγελείη. 

461. ἀνέσχεθε, ἀϊθβε Εοχπα 1π ἀθτ 
Πιας παχ Ἠϊες παπά Η 412. Ῥα8β 
Έπιροτπερεπ ἆος Βεπίε 16 6ἵη βγπῃ- 
Ῥο]βοίαεχ Απβάταοκ ἆετ ἸΜεῖ]α, --- 
ναί Οδ ηὔδα: τα 4 879. 

462. τοίσδεσσι, Ζα β 4Τ, ἵι ἆ61 
Πας παχ Ἠ1ες, Νεπύταπι, ἀῑεξεν 
σα επ 16. -- πρώτην ᾱ. 1. του 
αἶ]θη, ἆαπα ἐν Ὀλύμπῳω, πας ἀπτομ 
4εω {ο]σεπάεη ρατιΏιπτεηυ («επείῖν 
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πάντων ἀθανάτων ἐπιδωσόμεῦ”' 
πέµψον ἐπὶ Θρηκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε καὶ εὐνάς. 

ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν., καὶ ἀπὺ ἔθεν ὑψόσ' ἀείρας 
θῆκεν ἀνὰ μυρίκην' δέελον δ᾽ ἐπὶ σῆμά τ᾽ ἔθηκεν, 
συμμάρψας δόνακας µυρίκης τ᾽ ἐριθηλέας ὄξους, 

μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε δοὴν διὰ νύκτα µέλαιναν. 
τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, 
αἶψα ὃ᾽ ἐπὶ Θρηκῶν ἀνδρῶν τέλος ἴξον ἰόντες. 

οἳ δ᾽ εὖδον καμάτω ἁδηκότες, ἔντεα δέ σφιν 

καλὰ παρ αὐτοῖσι χδονὶ κέκλιτο. εὖ κατὰ κόσμον, 
τριστοιχί: παρὰ δέ σφιν ἑκάστω δίζυγες ἵπποι. 
ς Ῥῆσος δ᾽ ἐν µέσω εὖδε, παρ αὐτῷ δ᾽ ὠκέες ἵπποι 
ἐξ ἐπιδιφριάδος πυµάτης ἱμᾶσι δέδεντο. 

τὸν ὃ᾽ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν «4ιομήδεϊ δεῖξεν" 
.«οὗτός τοι. «4ιόμηδες. ἀνήρ. οὗτοι δέ τοι ἵπποι, 

πάντων ἀθανάτων πᾶπος οτ]κ]ᾶτί 
πιιτά. 

468. ἐπιδωσόμεθ” πο]]οπ Ὀ6- 
σαῦσθπ. -- καὶ αὖτις 8 ποἩ ψ]ᾶ- 
ἀθὲχ, ᾱ. 1. απο] Ε6ΥΠΘΥ, ΠΠ απο 
ποση: νρ]. Ο 98556. 160, 119. 4 
140. [Απλαηᾳ.] 

404. πέµψον Ὀτῖπρο ἨΙῃ, ἆθΠΠ 
46τ Αοτ. Ὠοίοπί ἆαβ Εἰπίχοβ θα Πα 
Ζιε]. --- ἵππους τε καὶ εὐνάς, ἆἀει 
οχθίο ΒορτΙβ 1 ἸΠετνοχβεποβεή 
πὝπθρθη ἆἀοτ Ὀεσελμτίεη Ἠ9β8θ ἆθβ 
Ἐθβοβ. 

406. ρ]. φ 168. -- ἀπὸ ἔθεν 7α 
ἀείρας σβι. 315, αποαλ 2 62. Μ 
206. --- ὑψόσ᾽ ἀείρας Ιπι Ὑ6ἵ8- 
βοπ]α{β νο 605. Υ 5326. ι 240. 9540. 

4006. ἀνό Π]παταΓ αα{Γ. -- µυρί- 
πην: τα 7 99. --- δέελον, παν Ἠ16χ, 
Ξ- δῆλον. --- ἐπί 24 ἔθηκεν τηβ ολ ζθ 
ἀἆαταἨ. --τ (ε), πἶει ἵπ αα{{α]]επά 
Ἰβο]ετίοι Βέε]]απσ τοπ δέ σείτεπηῦ. 
[Απμαπς.] 

46Τ. συμµάρψας ἸΚοϊποϊἀεπί πα] 
ἔθηνεν. 

468. λά8οι, Βαβ]εκῦ ἆῑο απ{ ἀῑς 
Ταπιατῖεκο σε]οσίοῃ Ἰ/αβεῃ. --- ἠόντε 
Λος, αυρᾶπσις γοη Λάθοι. -- θοήν 
Ῥί8 µέλαιναν: τα 994. 

Υ. 469--5325. ὨῬϊιοπιοάθς ππἆ 
0ἀγεεθιβ 1π Ώασεν ἆεντ Τητα- 
κατ. Αίπεηπε παπά ΑΡΟΊΙοΠ. 

- 

ἀλλὰ καὶ αὖτις 

400 

4τ0 

4τὅ 

469 -- Ι 195 απᾶᾷ Κ 3998. 
4το. ἴξον ἰόντες -- Ἡ 898. 
471. παµάτῳ ἁδηκότες: 2 98. 

--- σφι ΙἨπθἨ, πΙοἩῦ ΠΡ παρ᾽ αὐ- 
τοῖσι 7 νουμήιάθν. 
ΤΑ. παρ αὐτοῖσι, Νῖθ 414: παρ᾽ 

αὐτῷ, πΘΡΏΘΏ 1Ἠπ ο βο10βί, ἵπ- 
ἀοπά ἀἱο Ῥθχφοποα ἆἄθπι ΖαῬολὸς 
επἰρεροπσοβοίζὺ ψοετάεῃ. --- τνονη 
Ποκαθῖν 465 7119, νβ]. Ε 9ὔ60. 
εὖ κατὰ κόσµο», ψὶθ 4 48. Μ αὔ, 
Ίπα Ἠ6ιβΒΟΒ]Η(Β πο ὅ 622. 

Ατ5. Υπ]. Ἡ 19ὔ.. τριστοιχέ πα 
μον, -- παρὰ δέ, Λάνοτο, πἰπιταῦ 
παρ᾽ αὐτοῖσι θα{, -- σφίν, πε 411, 
ἀαζα αρροβῖθν ἑκάστω. 

4τ6. ἐξ: Ἐν, Ρι. 68, 1τ. 9. --- 
ἐπιδιφριάς, πατ Ἠϊθυ, ἀἷο νοα Ἠίπ- 
{οι πας] νοτη ππά ἵπ οἶπετ Βίθ6ριπΡ 
Ῥΐ8 νηεάσχ παο Ἠϊπθεη Πεγαπα]α1]- 
{οπάε, ἀαξ Ἔτϊυτεῦι αππιροροπάθ 
Βεϊκέπηᾳ 465 Ἠ/αροπαίτΠ]ς --- παῦ 
πυµάτη ἀθτ Ῥαπάᾶ ἆ4ετ ἸΓαρσεπ- 
Ῥτήρβίπτς, πας οπβῦ ἄντυξ Ποῖ[βέ: 
Ζα Ε 969. [Απ]παπς.] 

416. προπάροιθεν ἴεπιροτα]: ΥΟΙ- 
Ἀς6χ, {πετ αἱς Ὠϊοπιθάθε:; νρ]. 4 
τδ4. Χ 197. 

4ΤΤ. οὗτός τοι --- οὗτοι δέ τοι, 
Ἰερμαίίο ΑπαΡΊοτα, ἀεχ {τειάίροα 
ὕῬοσταβοπαπςσ πήξ πἰθάετμο]ζεπι 
οὐμίφολοπ Ταν. Ὀδοι ἀάς Ῥτοπο- 
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οὓς νῶιν πίφαυσκε «όλων. ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς. 
δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος' οὐδέ τί σε χρὴ 

ἑστάμεναι µέλεον σὺν τεύχεσιν. ἀλλὰ Λύ᾽ ἵππους' 450 

ἠὲ σύ γ᾿ ἄνδρας ἔναιρε, µελήσουσιν ὃ᾽ ἐμοὶ ἵπποι." 
ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἔμπνευσε μένος γλαυκῶπις ᾽αθήνη, 
ο 29 / 9 ον λ / 2) ο ο λ πτεῖνε δ᾽ ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ' ἀεικὴς 

ἄορι Δεινομένων., ἐρυθαίνετο δ αἵματι γαῖα. 
ὡς δὲ Λέων µήλοισιν ἀδημάντοισιν ἐπελθών. 
αἴγεσιν ἢ ὀίεσσι., κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ. 

ὡς μὲν Θρήικας ὤνδρας ἐπώχετο Τυδέος υἴός. 
ὄφρα δυώδεκ᾽ ἔπεφνεν' ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεύς. 
ὃν τινα Τυδεῖδης ἄορι πλήξειε παραστάς. 
τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς µετόπισθε Λαβὼν ποδὺς ἐξερύσασκεν. 490 

τὰ φρονέων κατὰ Βυμόν. ὕπως καΛλλίριχες ἵπποι 
δω / λ ΄ σν 
ῥεῖα διέλθοιεν μηδὲ τροµεοίατο θυμῶ 

ο 32 / . 2. Δ 2 2. νεκροῖς ἀμβαίνοντες' ἀήθεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτῶν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος υἴός, 
τὸν τρισκαιδέκατον µελιηδέα Βυμὺν 

ΤΠΕἨΠ οὗτος, πγε]ο]λες σαγήςκνγεῖςί ααξ 
4548, πα Τ 161 ππᾶ η 48. 

418. πίφαυσπµε της Ίβησεπι ε, Ζα 
ΜΗ 908, Ὀεσεϊσοληείε, πῇῦ Απσαρο 
4ετ πᾶπετεη Ὀπιείᾶπάς, 

4τ9. πρόφερε Ὀτίησα ζαπα Τοτ- 
βοπεῖη, Ἰα[ 8εμεπ, Ζεΐσε: νρ]. 
ζο9.. ὃ 210. 17. Ὑετρ. Αεη. Ἡ, 191 
πιώιο 1ῑίας Ῥγοπιίε υἶρες. --- οὖὐδέ 
τί σε χρή εἴεπεπάει Ὑδγββομ]α(ς: 
Κεϊπεςπεσε ἆοσοῇμ Ζ1επις ἀῑτ. 

480. µέλεον Αν. πππᾶἴα, πῖο 
1 9256. 

481. µελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι -- 
Έ 9258, ἵηπ ομΙαβίίεεμετ Ῥέε]]απσ Ζα 
ἄετη πογπετγσεμεπάεπ Πππρεταδϊν, σα 
ἀεπι ἀῑε ἨΓοτζε ἀεπ ΝασμεαῖΣ Ῥϊ]άεῃ. 

482 ---ω 690. Ὑα]. 0269. Υ110. 
τῷ δέ, ἀεπι ὨϊοπιεςεἙ. 

485. 484 -- ὦ 20 91. γ 908. 809. 
ὦὢ 184. 185. τῶν δέ αὐ]αανίςοπαγ 
ΕεπεΏν: νοη 1ππεη αΌεντ (Πε). 
-- Ῥομι]άετηᾶρ Ἱπιρετίεοία. [Αῃ- 
παης.] 

485. ὡς δέ πας Κοπ]απΚξῦ.: Ζα Β 
4Τ5. --- µήλοισιν αὈλπθπσϊῖς γοη ἐπελ- 
Φών να]. Ο 680. «-- ἀσημάντοισιν 
παν Ἠ]6τ: σηµάντορος οὐ παρεόντος 
ο 8256. 

ἀπηύρα 495 

486. 2Απεῖίερ Ηεπι]κ{ῖε]ι -- Π Τ88. 
48τ. μέν ἵπ πηπσενγὔπη]σπετ Ὀδε]- 

Ίπης. 
488. Ζγγεῖίερ Ἠεπιβίῖε]ῃ -- φ 404. 

δυώδεκα ἄεποβεεπ ἆεβ Κδπῖσς, τσ]. 
560 ππὰ 7α 606. 

489. ὂν τινα πας Ορίαν. Αογ. 
αἱς Ιδεταθίνος Απζεσεάςθη», σα ΙΓ 288, 
Β{ςΕΠΟΠΑΙΠΙΘΩ 490 ἀπτο] τὸν δέ. 

490. Ὀδυσεύς Ψθεσεπ ἆθξ ἄεσεπ- 
βαΐῦσες 7α ΊΤυδεῖδης 489 απς 488 
πηθεάετΠο]ζ. --- µετόπισθε Ἠϊπίετ- 
πετ, Πἰπίθγ επι Τγάάεηπ Ἠθτ, --- 
ποδός Ζα 1αβών. 

491. τὰ φρονέων: τα Ι 498. Ἑ 
564, Ἠ]εν ταῖς ἆεπι Ζαβαΐᾳ κατὰ 
Φυμόν, νο ἀνὰ θυμόν Β 86. Σ 4. 
τά ψεαῖεῦ απξ ἆεπ Γο]σεπάεη ΑΌ- 
βΙολίςεαί7 Πίπ. [Απῃαπρς.] 

495. ἀμβαίνοντες πας Παν παν 
Ἠ1εχ, τρ]. Υ 499. --- ἀήθεσσον Ώαχ 
Ἠ]6τ; βασμ]ο]ῖ ετκ]ᾶτο ἀατοὮ νεή- 
ΆΊνδες 484 νο]. 558. 

494. Ἐπείες Ἠεπιϊκασ]ι --- η 46. 
496. τόν Ο0]εχί, ἆαπα ρτἉά κα ξῖν 

τρισκαιδέκατον. --- µελιηδέα Θυμὸν 
ἀπηύρα --- 1 908, ϱοπεῦ ομπο ἆῑβ 
Αἰτιραῦ µελιηδέα. 
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ἀσθμαίνοντα" κακὸν γὰρ ὄναρ κεφαλῆφιν ἐπέστη 
[τὴν νύκτ᾿. Οἰνεῖδαο πάις. διὰ μῆτιν ᾿4θήνης]. 

ς τόφρα ὃδ᾽ ἄρ ὁ τλήµμων Ὀδυσεὺς Λύε µώνυχας ἵππους. 
σὺν ὃ᾽ Πειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου 

τόξω ἐπιπλήσσων., ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν 500 

ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι. 
ῥοίζησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσκων «4ιομήδεϊ δίω" 
αὐτὰρ ὁ µερµήριζε µένων. ὅ τι Σύντατον ἔρδοι, 
ο] [κά 

ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών. ὅδι ποικίλα τεύχε᾽ ἔκειτο. 

ῥυμοῦ ἐξερύοι ἢ ἐκφέροι ὑψόσ) ἀείρας. 506 

ἡ ἔτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
εἷος ὁ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα. τόφρα δ᾽ ᾽αθήνη - 
ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη «Πιομήδεα δῖον" 

Μνόστου δὴ μνῆσαι, μεγαθύμου Τυδέος υἵε. 

νῆας ἔπι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβηµένος ἔλθῃς. 510 

μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν δεὺς ἄλλος.' 

496. ἀσθμαίνοντα απ Ὀείοπίθτ 
Ὑοαχβείε]]ε, πι ἆαταπ ἀἱο Γο]σεπάςε 
Βι]θπίοτυηα σα βολ]ϊθίβοη, --- κε- 
φαλῆφιν ἐπέστη: να. ὃ 805: ὄναρ 
Ἰ4έ πας Ἠίθτ Ἱπ ἆθπι 8ΙΠΠΘ ΥΟΠ 
ὄνειρος . αἱ βε]ρείάπάϊίσερ Ίδβεπ 
σοάασλέ 

491. τὴν νύπτ᾽ νϊπτοπά 16Π6Υ 
Ναοί. --- Οἰνεῖδαο ἀες Τγάεας. --- 
Ῥοποη ἀῑο Α]{επ γογγαγζεη ἆεπ Ύ γε 
πηζ Ἠοςμί, 

498. ὃ τλήµων Ὀδ.: 
λύε: νρ]. ΑΤΑ [. 

499. σύν πε Πειρεν νρ]. Ο 680, 
π]οί γοἩ ἀείρω ἨεῦΘΠ, ΒΟΠάΕΓΗ 
ἀείρω απξ ἆ-σφερ-ω (Ν. σ/-ερ- 
Κπᾶρίεπ, να]. Ἰα6. 6εγ-ο ταῖ η εη), 
Κορρο]έο Ζ188ΠΙΠΕΠ. [Απμαπρ.] 

500. οὐ νον ἆθπι 1πι ἄδορθηραί” 
Ζιι τόξῳ Ῥοδ[οπίεπ μάστιγα. -- φα- 
εινήν σ]Ἀηπχοπά, νοπ ἆἄθτ ἆθπι 
Ίμεᾶετ σερεὔεπει Ἐο]ίδατ, 

501. νοήσατο Ἰαξῖο ἆβταπ σθ- 
ἀἆαςαλέ, νρ]. Ἐ 666. --- χερσὶν ἑλέ- 
σθαι Ύχββομ]α{[ς νο 8 68. ψ 968. 
π 3296. 

602. ῥοίζησεν: ΥβΙ. ι 915. - πι- 
φαύσκων Ἰπάθπι ϱχ αἶπ ΖεΙοπθη 
σεῦεηῃπ πο]]ίο: σα 6, πᾶπι]ο] 
1Ἠπι Ζτ Γο]φεη, νσ]. 508 μένων.. 

608. πύντατον Ρεβα κα ξῖν σα ὅ τι, 
815 4άδ Ετεσ]λβδία, ποτῖη 8ἱ6] ἆἱθ 

ζα 92691. -- 

γῦ]]ρο ΜΙ[βαςἨίππσ ἀθβ Εθιπάςε απά 
46τ ἀτοποπάοη ἀείαμχ 2αἱρίο, ᾱ, Ἱ. 
ᾳα8 Υεχψερεπείο, 

504. ἤ -- ἤ -- ἦ ωμή --- οεῖ 
απ, εἶπθ Ἱπά]τεκίο Ώορρε]ίταρο, 
ἀετεπ. οτείοπι ἄ]εάο οἶπο 2γγοῖῖο 
Μδσ]ομ]κοιῦ αποτροοτάπεί 1866, παῖξ 
Ορίαξν αἱς Ὑοχίτοίογ ἆθβ ἀαὐίέα- 
νεη Κοπ]απκᾶνε 4οτ ογαξίο γεσία. 
-- ὅθις- ἐν ᾧ, απί δίφρον ΏθχορεΗ. 

σ06, δυμοῦ Ῥατάνοτ ἀεποείᾶν. --- 
ὑψόσ᾽ ἀείρας: Ζα 4606. 

606 --- Ἐ 018. τῶν πλεόνων ἆθτ 
ΜΕεΙτ2ΠΙ, ἀθὶ ϱτο[βεη Μαββο ἀθΥ 
ΈἨτα]κον πι ορεηεαίᾳ Ζα ἆσιῃ ρο- 
ἰδίείεν Εάητενπ. [ΑπΗπημ.] 

σοτ. Υρι. Ζα 4411. 
ὔ09. νόστου Ῥείοπί νοταηρθβίο]]6, 

Ἰποῖίες ἩσαπιϊιβῆοἩ - Ἐ 9οὔ, 986. 
995. 

610. νῆας ἔπι Ζᾳ νόστου. -- μή 
ναγηθηᾶ: ἆα[β παχ πὶσολμί, ἀῑθ 
Ῥεί ΜΙκασοπίαπσ ἆοτ Υοτπετσθπεη- - 
4επ Μαμπαπσ ἀτοπεπάο Ἐο]ρε, νρ]. 
σ 10. τ 69, καί αχ Τα πεφοβη- 
μένος σεβοπειομὲ ἆ. 1. Εσπυῖρ. 
-- ἔλθδῃης νοη ἆειτ Ἠοειπικοιτ. [Αή- 
Ἠαηρ.] 

611. μή πού τις, πὶθ Ν 295. 
150, ἆαπ[ς πατ π]ομί εἶπα, σαχ 
Ἐτ]κ]ᾶταπο ἆθβ Υ ογπθτρομοπάθη, πθ 
τ 88. Ζ 96. --- καί τα Τρῶας απο] 
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ὡς φάθ'. ὁ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὕπα φωνήσάσης, 
καρπαλίμως δ᾽ ἵππων ἐπεβήσετο' κόψε ὃ) Ὀδυσσεὺς 

/ Δ 2 2 / Δ δα ον 2 αυ τόξω. τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο 9οὰς ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν. 
οὐδ᾽ ἀλαὺς σκοπιὴν εἶχ ἀργυρότοξος ᾽Απόλλων, 

ὡς ἴδ' ᾽αθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἔπουσαν' 
τῇ κοτέων Τρώων κατεδύδετο πουΛλὺν ὅμιλον, 

ὥρσεν δὲ Θρηκῶν βουληφόρον Ἱπποκόωντα, 
ς Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν. ὃ 

ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον., ὅδ᾽ ἕἔστασαν ὠκέες ἵπποι, 
ἄνδρας τ᾽ ἀσπαίροντας ἐν πο φονῄσι, 

9. ζ ξε τ) 

ὤμωξεν ἄρ ἔπειτα ας τ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον. 

Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὥρτο κυδοιμὸς 

θυνόντων ἄμυδις' Θηεῦντο δὲ μέρμερᾶ ἔργα, 
ὅὕσσ” ἄνδρες ῥέξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

δ15 

δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας, 

550 

5556 

οἳ ὃ) ὅτε δή ῥ) ἴἵκανον., ὅθι σκοπὺν Ἕκτορος ἔκταν. 
ἔνθ᾽ Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε διίφιλος ὠκέας ἵππους, 
Τυδεῖδης δὲ χαμᾶξε θορὼν ἔναρα βροτόεντα 

ἀϊο τον, πο 1ο απ ἀθῖπ 
Ίο] Ῥεάαοπί ὈΙη. 

51ο -- Β 1682. 

619. ἵππων, ουποβπ] Ὠϊοπιθᾷθς 
ηπε ἀαξ θἶπο ἀετ Ῥεϊάεπ Ῥ/{ετάς 
Ῥοείαῖσίέ, ἄειτ Ῥ]ητα], πγεῖ] Ῥεϊάε Ζτ- 
βαπιπιεηπσεκορρε]{ πατεηπ παπά ἆαίεγ 
αἱ5 εἴπ (αη7ζ69 ὈῬείτασμθεῦ πγετάεῃ, 
τσ]. 699. -- Βείνεη 166 φοηςῦ π]ο]ῦ 
Βαβεπο ἆεν Ἡοπιθτῖεοπεη Ἠε]ιάεῃ, 
πιθᾶθν πι Ἐτῖθσα, ποςἩ απ Πβίδεη. 
--- ἐπεβήσετο σεταοἨίει Αοτ. --- 
Ώα 541 Οάγεεεας, πιο Ὠἱοπιεάθβ 
αὈβίεισί, 5ο Ἠαῦ ἀἄετ Ὠἱομίεν γευ- 
ϱἄτπαῦ 499 σα βασεη, ἀαΐς Οἄγεεεαε 
ἀαβ οἶπο ἆθτ Ὀείάεπ Ε{ετᾶᾷε Ὀθε{ϊθ- 
5επ Ἰαΐζα. --- κόψε, ἆετ ΑοΥ. γοη 
ἀθπι θγβίεη Ἠϊεῦθ, ἄθγ ἆἀῑο Ῥέενᾶα 
Ἰπ Βεπεσππς εεἰσί. [Απμαπο.] 

δ1ὅ ---8 246. Ν 10. Ἐ 195. 
516. ὡς ἴδ᾽, πε 620. 9 2806. Ν 

496. Τ 988. ὦ ὃτΙ. -- µετά ταῖς 
ἔπουσαν, Ὁφ16 816 ἄεπι Τγάιάεη 
πηβου]ισίησ, πας 50Τ {. Θ65ΟΠΔΗ. 

61π. Ὑσ]. 4 86. Κ 458. 

618. ώρσε ἆ-. Ἱ. νεταπ]α{[είο απιῖ- 
ΖΠ606ΠεΏ, ποεςκζθ. 

619. ὁ ὃδ᾽ ἐξ ὕπνὸυ ἀνορούσας --- 
ὃ 889, νο]. Κ169. 

6ρ0. ο” (ι) -- ἐν ᾧ: πα 504, 
651. φονῇσιν παχ Πῖεν παπά Ο 688, 

4ετ Ῥ]ατα]ὶ ἆθεπ Βεστιῇ αὐείσεγπά: 
Ῥ]αζῦαἆ. 

ὅρο -- 3 1186. ϐ 69ι. Ἐτείθε 
Ἠετηϊα[Ιοῃ --- ο 92τ. ν 138, Ζηγε]- 
[ες --- Π 491. ὀνόμηνεν ἆ. Ἰ, τῖος 
Ῥεῖ Ναπιθη. 

625, Τρώων Ίπι ποαϊετθη ΙΠπθ, 
αὈ]αΐαν. ἀαπεζϊν. -- πλαγγή εἶπ ᾷο- 
βομταί ἆαεβ Επίβείσπεης, --- ἄσπετος 
ὥρτο πυδοιμός -- 2318. 

694. µέρµερα ἔργα: σα 48. 

656. Ζπεῖζοες Ηεπιϊεβῖς] --- Η 452. 
ω 50. Ἰτπ ἀεπι απβ{μτοπᾶθη ῥέξαν- 
τες έβαν πτέ. εἰαθῦ εἶπθς δΙπ{αο]θη 
ἔρεξαν εσυ ἆαάς α]σ]κ]ιο]ο (6]Ιπ- 
6επ ἆετ ΤΠαϊ απσοεἀααζεῦ. 

Υ. 696--ὔ689. Ἠδοκ]κειμν ἆθβ 
Οἀγεεαειπς ππᾶᾷ Ὠιοπιεᾶςς παπά 
Ἐπιρίαησς ὮῬεί ἆἄειπ ἄθρτίσθη 
Εὔγβίεη. 

626. Ἠπτείος Ηεπι]δίίοα -- ἄ 910. 
Ε, τ8θυ. Σ 690. ο 101. 

6ρτ. διφιλος αἷς Απτιυαῦ ἀθε 
Οάγεβεις ποςἩ 4 419. 4Τὸ. [Αῃ- 
παπρ.] 

ὤ98. ἔναρα βροτόεντα ἀθς Ώο]οη, 
νβ]. ὅτθ ππὰ 4ὔ8 8. 
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ἐν χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆι τίθει. ἐπεβήσετο δ ἵππων. 
µάστιξεν δ᾽ ἵππους. τὼ δ) οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

[νῆας ἔπι γλαφυράς τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο δυμῶ]. 

Νέστωρ δὲ πρῶτος ατύπον ἄιε φώνησέν τε᾽ 

.ὦ φίλοι, ᾽άργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 
φεύσομαι ἦ ἔτυμον ἐρέω: κέλεται δέ µε θυμός. 
ἵππων μ᾿ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὕατα βάλλει" 
αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὃ κρατερὺς «{ιομήδης 
ὧδ᾽ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἑλασαίατο µώνυχας ἴἵππουδ. 
ἆλλ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα. µή τι πάθωσιν 

680. 

555 

᾿4ργείων οἳ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 
μα -- , " κ ον. 2 ’ οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος. ὕτ ἄρ ἤλυθδον αὐτοί. 

καί ῥ᾽ οἳ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα. τοὶ δὲ χαρέντες 
δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν. 

πρῶτος δ᾽ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 

επ ἄγε µ’. ὦ πολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ., µέγα κὔῦδος ᾽άχαιῶν, 
ὕππως τούσδ᾽ ἵππους Λλάβετον καταδύντες ὅμιλον 

659. Ἐτείος ἨειηϊεΙςμ «- φ 5τ9. 
ἵππων: Τα 519. 

580 -- Ε τ68. 4 ὔ19. μµάστιξεν 
Π1εγ τόξω ἐπιπλήσσων 500. [Απλαπρ.] 

681 -- 4 620. τῇ βο. πέτεσθαι. 
Ώει Ἠϊοι απραβεεπάθ θα {616 ἵπ 
εἴπίρεπ ἆογ Ὀορίεη Ἡππάβομτίδεῃ, 

ὔ82. κτύπον γοπι Ηπίεεμ]αρ ἆαι 
Ἠοβεο. --- ἀῑε πηῖ Ίαππρεπι α, ΝΊθ 
Ο 2502. ὦ 988. 

688δ-- Β Π9. Ι 11. 4 από. 58τ. 
ὔδ4 --- ὃ 140. ψεύσοµαι πεχἀςθ 

16Ἡ Ίντίσθεςβ βαρεπΏ -- κέλεται 
δέ: αἀνετβαίῖν σα ἀεπ νοτπεχβεμε- 
4επ Έταρεηπ, ψθ]ο]ο Εῆν ἀΐθβεῃ (16- 
4απκει 4ο Βεάεπίαιπρ εἶπες ἆἱδ- 
Παπκάνεπ. ΝεὈεπεαίσεβ Ἠαῦεῃ: νρ]. 
1 09τ. φ 194. β 88. ΈῬεχ ἵπ ἀατ 
Έτασο οπίμα]ίοπο Ζνεϊεὶ Ὦεσ1ε]ιό 
εἶοι πΙοπί απ ἀἱοθ Ζαπᾶολεί δ55ὔ 
{ο]σεπάθ Απραῦθ, 5δοπάθδτπ απξ ἀ4επ 
Τα] ἆἀ68 ἆαταπ ϱθβοΠΙοββεπεή 
Ἰαπδοπες 656. 

ὤ9ῦ. ἆμφί Αάν. ααξ Ῥεϊᾶᾷεη 
Βοα]ίθαη, Ιπ Βεζασ απ ἆῑο Ῥεϊάεη 
Οµτεπ: νρ]. α 962. ἕ 1299. Β 41. 
4 4066. πθ. 

ὤ8δ6. αἲ γὰρ δή ὙΓαπεςυηἨεαίσ, ταῖς 
ἀαταησεεςΠ]οβεεπεχ εηίσοσεησορείΖ- 
ἴεν Βεεϊτολίππσ (ἀλλά 558), πῖο Χ 

σ40 

σ4ὔ 

464. γ 206. ὃ 691. -- ὃ κρατερὸς 
4., ἀεν Ατηο πευέ ἀ4εη ἄοσεηκαῦα 
σα Οάγεεειε: Ζα 981. [Αημανρ.] 

ὅδτ. ὦὧδ᾽ ἄφαρ ἐλασαίατο 80 απξ 
4ει Βίε]]ο ἆαμεχ ρο]ασί Ἰῇ- 
πηΘη πῖς Ἠοββεη, πουθί ὧδε απ 
485 ΥΕΥΠΟΤΠΩΊΠΕΠΕ6 Ρ{ετὰεσείταρροι 
πγοὶκί. --- ἐκ Τρώων ᾱ-. 1. 818 ἆθπι 
{χοῖδεπθη ὮαροεΥ. 

698, αἰνῶς Ὀϊ8 φρένα - 4 ὅὔδδ. 
1 244. ω 958, ν6]. Σ 261. --πάθωσιν 
εχ]ξίεπ παβοαπ: σα 99. [Απλαηρ.] 

659. Ἐγτείθθ Ηειαϊβάσᾶ: νρ]. 4 
2600. α 211. 1 694. --- ὑπὸ Τρώων 
ὀρυμαγδοῦ -- Ι 248, νσ]. Ρ461, 40ος 
ὑπό Ἠῖεν Ῥεί πάσχειν, νο Τ 198. 

540. Ετείθε ΗεπκίεηΞ-π 11. 8δΙ. 
ῦ41. καί ῥα παπά (80) ἆθπῃ, 
640 -- γ 96 τιπᾶ Ι 148 --τ 41δ.. 

ἀσπάζομαι ἵπ ἆθι Ἠϊίαρ παχ Ἠΐθυ. 
δεξιῇ εαν δεξιτερῇ παχ Ἠϊ6τ, ἵηπ 
4επ Ρατα]]ε]είο]]εη χερσίν. 

645. Ετείες Ἠειαϊαοᾶ -- ΤΙ 6τ8, 
ἐξερεείνω ἵπ ἆετ Ἠϊαςβ ητχ Αη ἀ16- 
βοη Βίθ6]]επ απά Κ8Ι. 

644 -- Ι 6τ5, 
ὔ4δ. ὅππως -- Λάβετον: 4ϊθβε 

ΙπαΙτοε]{ζε Έχασε νητὰ ἆαππ ἀπτοῖ 
7υνθΙ πθιῦετο ἀῑτεκζε Έταρθη αἲἲβ- 
σε{πνί, νοη ἆθπεη 4ἱθ ατβῖο οἨπθ 
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10. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 41 

Τρώων; ἦ τίς ὄφωε πόρεν θεὺς ἀντιβολήσας: 

αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. 

αἰεὶ μὲν Τρώεσσ) ἐπιμίόγομαι. οὐδέ τί φήμι 
μιμνάζειν παρὰ νηνσί, γέρων περ ἑὼν πολεμιστής" 

ἀλλ᾽ οὔ πω τοίους ἵππους ἴδον οὐδὲ νόησα. 550 

ἀλλά τιν ὕμμ᾽ ὁίω δόµεναι θεὸν ἀντιάσαντα' 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶι φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
κούρηή τ᾽ αἰγιόχοιο «4ιός. γλαυκῶπις ᾿4θήνη.« 

τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 
»ῶ Νέστορ Νηληιάδη., μέγα κὔδος ᾽άχαιῶν. σὅ5 

ῥεῖα θεός γ᾿ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας, ἠέ περ οἵδε. 

ἵππους δωρήσαιτ’. ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 
ἵπποι δ᾽ οἵδε. γεραιέ, νεήλυδες., οὓς ἐρεείνεις. 

Θρηύκιοι' τὸν δέ σφιν ἄνακτ᾽ ἀγαθὺς «4ιομήδης 

ἔκτανε, πὰρ ὃ᾽ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους. 

τὸν τρισκαιδέκατον σκοπὺν εἴλομεν ἐγγύδι νηῶν, 

τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο 

Ἐχαφοπονῦ Ίπη Ῥαχ[ιοῖρ αἶοι εηπσ 8η 
λάβετον ΔΠΞΟΒΠΕΙΕ6, ἀ1ο ἈπγεΙῦο πιό 
ἦ βε]ρείβηα]σ πι γουοιπι Βπίδαπι 
»εέ: σα 454. [Αππαυρ.] 

646. ἀντιβολήσας αὐφο]αί, πα 
ετεκομ]α[α πο 4{ 306. Υ 462. Μ 
4606. ἕ 9156. η 16. 

84π. αἰνῶς οιδύαιαπ]1οἩ. -- 
ἐοικότες Ὀδυπαπάθτηάεν Απετάς Ίτα 
Νοπαϊπα αν: Ζα 497. 

ὔ48. Μευμα{τος “Ααγπάείον, ν]θ 
απο 41. -- αἰεὶ μέν, πΠῦ ἀεπι 
6ερεπραί” ἆλλ᾽ οὕπω ὅδθ:7α Βτ98. 
-- οὖὐδέ τί φημι, ντ: απᾶᾷ αι 
Ῥεπααρίεν, Κεϊπεεπεσς Ζζα.. 

549. Επείες Ηειηϊκίοῖ -- Β 899, 
πεῖτες: νε]. Ε ὅτ1. Ο ὅ8δ. --- µι- 
µνάζειν, πο Β 992, 7α δᾶ πιο, 

ὅσο. Ὑ6ι.ΒΤ99. ἴδον οὐδ᾽ ἐνόησα: 
ΥΕ. ν 915. π 160. 

561. ἀντιάσαντα, 2α ὅ4θ6, γψῖθ 
ἔ 199. η 999. ἕ 511. 

οσα -- Η 2980. 
656. Ὑβι. σα 87. 
ὄδθ6. ῥεῖα Ὀϊβ καΐ πε γ 251. Θεός 

Ῥείοπ6 ἆπτοὰ γέ πῖς Ῥεαα ααξ 
Ἱερίοις Ἀπίδεταπρ ὅδ1. -- ἐθέλων, 
πΘηη 6 ππ]]. -- καίβδοσαχ ποοῇ. 
--- ἠέπερ αἱς εΌθεη οἵδε ϱο. εἰσί: 
να]. 44960. 7 αππ. Ἐ 468. [Απη.] 

δδτ. δωρήσαιτ᾽ ἆετ Ορίαξιν οἶπε 
πέ αἱ ῬοϊεηβΠα]ϊς, πα 94π. 88 
γογραπα δωρέοµαι πτγ Π6ι, 40ο 
δωρητός Ι 526. -- Ζποϊεε Ηεπιῖ- 
«ΙοἩ --- Υ 968. π 89. γ 289. δαυ- 
1εκῦ ἵπ εὐσίν ἀῑο δίίει, απς θεός 
ὅδθ ρα επἰπεμππθη. Ζτα Ῥείοπεη 1εῦ 
πολύ. Ιπᾶεπι Οάγεεεπε απ{ ἀἱ6 ΑΠ- 
ΏηβηπιΘ, ἆαίβ ἀῑο Ἠοβες οἵπ δίίει- 
σεκεεπεπ]ς βεἵεη, εἰπσελί, πεπαεῦ ας 
4ἴεςθ]θε Ζα εἶπεν Αποετκεηηιπσ ἄ6σ 
ειλλαροεπεπ Μαοπίῦ ἀετ άδῦσετ. 

668. νεήλυδες Ῥτλδϊ]αξ, 5ο, εὐσίν. 
ῬΏας αππο σαν Απποτυ απα{ 550, 

ὅδ9, τὸν δέ σφιν ἄναντα ηΒΟἩ 
ἆθπι Ῥεπεπια τὼ δέ οἳ ὤμω, Ἡ. 
1ππα06τ, Ιμτεη ΗΕΙΤΕΠ. ἆναξ--- 
Ῥο6ει ἔποτ 1π ἆθτ Πας παν Ἠϊατ απᾷ 
Ἱρ 41Π. 446. δ1Τ. 9 τ84. [Αημαπς.] 

660. παρ Αάτειβρ, ἆαβπθβρεῃ, απ 
5εἶπεν Βαϊῖα. --- Ζηνεῖίες Πεπι]βίσὮ: 
τοι. π 251. 

661. τόν ΠΙηπγεϊβοπά απ{ ἆῑρ ἔναρα 
(458) ἀ4ες Ώο]οι: ἆεπ ἄα, ἆαζα 
τρισπαιδέκατον, πΝορεῖ ἄει Κδπὶῖςσ 
Ώ]ιθκοβ ποπ πι σετευμπεῦ πίτα, 
ρτάςΙ]κα[μν, σχοπόν ΑΡΡΟΒΙΜΙΟΗ. 

ὤθ9. τόν ῥα πε]ο]θῃ πᾶπι]1ο]. 
- διοπτήρ πας 116Υ. 
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Ἕκτωρ τε προέηκε καὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί« 

ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλασε µώνυχας ἵππους 
καγχαλόων' ἅμα ὃδ᾽ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες ᾽ἄχαιοί. δθδ 

οὗ δ᾽ ὅτε Τυδεῖΐδεω κλισίην ἐύτυκτον ἴκοντο. 
ἵππους μὲν κατέδησαν ἐυτμήτοισιν ἱμᾶσιν 
φάτνη ἐφ᾽ ἱππείῃ. ὕθι περ «4ιομήδεος ἵπποι 

ἕστασαν ὠκύποδες µελιηδέα πυρὺν ἔδοντες. 
νηὶ δ᾽ ἐνὶ πρυμνῇ ἔναρα βροτόεντα «{όλωνος στο 

δῆκ᾽ Ὀδυσεύς. ὄφρ) ἰρὸν ἑτοιμασσαίατ ᾽4θήνῃ. 
αὐτοὶ ὃ᾽ ἱδρῶ πολλὺν ἀπενίζοντο Δαλάσσῃ 
ἐσβάντες, κνήµας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε µηρούς. 
αὐτὰρ ἐπεί σφιν ών ΒΔαλάσσης ἱδρῷ πολλὺν 

νίψεν ἀπὺ χρωτὸὺς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ. στο 

ἔς ῥ) ἀδαμίνθους βάντες ἐυξέστας λούσαντο. 

τὼ δὲ Λλοεσσαμένω καὶ ἀλειψαμένω Λίπ᾽ ἐλαίω 
δείπνω ἐφιζανέτην. ἀπὺ δὲ κρητῆρος ᾽άθήνῃ 
πλείου ἀφυσσόμενοι Λεῖβον µελιηδέα οἶνον. 

668. Ζνοῖίορ Ἡεπαϊδασ] -- Η 586, 
γβ]. Π 108... Νας 1π 4ἴεβεπ Ῥήε]]6η 
185 ἀγανοί Βεϊποτί ἀειτ χουν, 

Υ. 564-- 619. Ἠϊοκκεῖτ ἆετ 
Ἠο]άσει 1πβ Βολμα{{β]ασετ απ 
Ἐταπίοκαης. 

664. Υρ]. 194. 
666 -- 4618 τα. Ν 240. αι. 2 

448. [Αηπανρ. 
507. ήδη Ἠθπιίε βίο]: νρ]. ὃ 40. 

ϐ 454, 2νεϊίε -- ὦ 90. 
668. ὅθι περ πο ψεταᾶε, 4. Ἱ. 

οῬεπάα νο, πὶίθ Σ 2608, ὃ 621. 
ϱ 169. ἕ 65852. -- Ὠίο ογροιίοίοη 
Ἠοβδο {α]]6η 8189 ἆθπι Ὠϊοπιεάς 
α]5 ἆθτα Εὔητετ ἀθρ Ὀπέεγπεμπιεης 21. 

669. µελιηδέα πυρόν: νρ]. Θ 188. 
ὅτο. Ἐπείθε Ἠειιεί]οὮ -ᾱ- β 41Π. 

ο 206. νπί, 4μς ες ἨΏ]οπιεες. 
6τ1. ὄφρα κτὲ. Ῥῖ9 εἷο ἀαβ 292 Β, 

νεχβρχοσµεπεο ΟΡρίει 1π Βοατειίεεπαξῦ 
βεςείζί, Ὀδεοισί Πε: Ῥ6ί ἀ1θβεπι 
βο]]{εη ἆαππ ἀῑθ τοτ]ᾶπῆς τετγαΗχ- 
ἴθπ ἔναρα ἀετ Αἴλοαπε Εε]ετ]]οἩ σθ- 

γγθΙἉέ Ὑοχάθη, ἐἑτοιμασσαίατ᾽ : νβ!, 
ν 184. Τ'19Τ. Ῥοπεί βἰελῦ παν Γερά 
γοπι ΟΡί6ι, 

0Τ8. πνήµας: ἆάῑβ Μεά. ἀπονίζε- 
σθαι 180 Ζαοταῦ πῦ [δρ Ἰοῃ- 
βἰτα]οτί 1π ἆοπα Βίππο ἀπχο] Ἰαβ8οηοθπ 
επί{εγπεη; ἀἱε Ἠϊεχ {οἱσοπάσεπ Ασοι- 
ανα 4ετ Κδτρετίθ]θ αΏος βεΐσεπ 
οἵπο Κοπεἰτα]ίΙοη, πο ϕ Τὅ οὐλὴν 
ἀπονίζουσα νοτ8βαβ ᾱ. Ἱ. ἄπτο]ι 
Ἠ/αβεμθη τεἴπΊᾳεη. - Ίόφον ἆθεῃπ 
Νασοκοαπ. -- ἆἀμφί Ῥτβροβίβοη 
πηῖδ Άσοι, ἨπΟἩ ἆθπ ΟΡ] εἰκύβασοιςα- 
Ώγεηπ οἶπε ]οκα]αο Βαβπαπιπης, Ὑ]θ 
β 158. 

δτῦ. Ζπεῖέορ ἩοιπϊεδίοἩ: γρ]. Λ84. 
ὅτο --- ὃ 48. ϱ 8τ. [Απαπα.] 
ὄττ -- ἕ 96. Λίπ᾽ (α) αἶπ οχβίαχτ- 

ἴοχ Τηβγαπιεηία]15 αἱ Αάτοτρ: {616, 
ε]1άπσεπά. 

578. ἀπό, πο 4 598, ϱοπεῦ ἐλ. 
6τθ. ἀφυσσόμενοι ἠοναίάν, 46σ 

Ῥ]ανα]ὶ παςὮ νοτπεισεπεπάεπι Ώτια] 
τοῦ ἀθιαρε]ρεπ Βαβ]ο]ῦ. 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ Α, 4ὺ 

ο ο κο κ. 

᾽4γαμέμνονος ἀριστεία. 

᾿Ηὼς δ᾽ ἐκ Λεχέων παρ᾽ ουν Τιθωνοῖο 
ἴν 

ὤρνυθ”. ἀθανάτοισι φόως ας ἠδὲ βροτοῖσιν" 

Ζεὺς ὃ Ἔριδα προῖαλλε 9οὰς ἐπὶ νῆας ᾽4χαιῶν 

ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. 
2 στῆ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεῖ νηὶ µελαίνῃ, ὅ 

ἤ ῥ) ἐν µεσσάτω ἔσκε γεγωνέµεν ἀμφοτέρωσε, 

ἠμὲν ἐπ᾽ 4ἴαντος κλιδίας Τελαμωνιάδαο 
ἠδ᾽ ἐπ᾽ ᾽Αχιλλῆος. τοί ῥ ἔσχατα νῆας ἐίσας 
εἴρυσαν, ἠνορεῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊῖ χειρῶν 

ἔνθα στᾶσ᾽ ἤνσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε 10 
ὄρθι, ᾽ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστω 

καρδίῃ. ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ µάχεσθαι. 
[τοῖσι δ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 

4. 

Μις ἀϊεβεπι (θββηπσο ὮὈῬεσίππό 
ᾷ6ν ἁτιζίε Βοπ]ασβίίασ, ἆει 26. Τας 
4ετ Πας ἤρειτπααρῦ, πε]οπει 8 
5 95948. νᾶλπτο Ἐβ οτο]ἰσ π8βοἩ 
οἵπθυ Κπτσθη σ]ῶπσεπάεη ΑτίβΠθ ἀθ5 
ΑσαΠΙΕΘΊΠΙΠΟΠ οσεπιᾶ{ ἄετ Απιϊη- 
ἀἶσαπςσ ἆθβ Ζει ϐΘ 4Τ0 Π. εἴἶπε 
ποςὮ επηίβοπίεάεπετο Ν1θάετ]ασο ἆθν 
Αοπᾶθτ, πε]οπο Ῥθδοπάθνς ἆπτοῃ 
αἱε Ὑετπαπάπησ ἆετ ἀτεῖ Ἠε]άεῃ 
ΑσαπΠεπιποη, Πϊοπιεάες, Οάγδεετβ 
Ἠετρεϊσο[ᾶμτί πητά. Ώιε Ενζᾶμ]απς 
4ετ Βεμ]ασο]ῦ Ὀτιομί ἆα αΏ, πο ἆῑβ 
Ὀρεισεπίοπί ἆετ Έτους οπἴβοΠ]ε- 
ἄεπ ππᾶά αεἵηπ παομπα]Ἴσενι ιάετ- 
βἰαπὰ νοηπ βεϊθεπ ἀἄετ Αολπᾶςν ἴπι 
οἩεπεπ Ἐ]ὰο πΙοιό πιετ σα 6χ- 
πιατύει 10. Ώθταη βοπ]αθ[Β6 Αἶο] 
4ἱε Ἠρϊβδοάο τοη ἆει Βεπάπησ ἆθβ 
Ῥαΐτο]κ]ος σα Νθείου, ποᾶάπτοῖ Αο1] 
ᾷᾳ5 εγβίο Ζεϊοπεπ ἀετ ετπαοθπάθη 
Τειπαππιθ απ ἆθπι (θβοβίοκ ἆθι 
Αεμᾶετ Ζα 6χκεηπεη σἱεβί. 

γΥ. 1-14. Ἠτῖβ, τοη 7618 σε- 
φεπἀεύ, εττεσί ἆεπ Καπιρί- 
πιπῦ 4εν ΑοἨᾶςτ. 

1 Ξ- εἰ. παρά πας ἄεη.: τοη 

ἆοτ Βατία, -- Τιθωνός, Φομπ ἆθ5 
ἸαοπιεᾶοἩι (Ύ 95Μ) παπά ἀεπιαβ] ἆεν 
Ἐο8. ΥΕ. ενσῖ], ἄεους. [, 441. [ΑπΙ.] 
ο--ε9, Τ9. Υρι. Β48έ 
δν, Ἔριδα: το]. 4 440 8. 
4. ἀργαλέην Βεϊποτῖ αγ Βτίς, πε 

Ῥ 986. ὢ 8586 ἆθβ Αγρε]]αβίτς πα 
σ]εῖοπετ Ὑενβρίε]]α, 16 βομτοθο]- 
Ί1ομο. --- πολέμοιο τέρας ἀῑρ Ἀ σὶς 
4ες Ζεις: τα Ε 69δ ππὰ Τοτ Π. --- 
μετὰ χερσὶν ἔχουσαν --- ο 641. τα, 
ϕ 3994. [ᾶΑημαπς.] 

ὔ-- -- Θ 2232--356. [Απμαπς,] 
10. ἔνθα ϊ8 θεά Ξ- Ε Τ84. Ὑσ]. 

Σ 91Π. κ 811. ἤνσε Άος.: 6γ]οῦ 
εἵπ 6 6βοἩΏτεῖ, -- µέγα τε δεινόν 
τε Ξξ γ 599, Ἰϊεν αἀτετρία]. τε νο 
ὃν εινόν βοιλο]ιηί. 

11. ὅὄρθι(α), παν Ἠϊ6υ, Ἀάτοι- 
Ρία]: στα ααξ ἆᾱ. Ἱ. πηῖᾷ 6190 θ- 
π6υ, ἀπτολάτιησεπᾶθι Βπιπαθ, 61Πθ 
παομάνᾶσΚκ]ῑο]ο αθείσεταηπσ ἄ9χ γου- 
πετβεπεπάθη Αάνοτβ]α, -- ᾽Αχαιοῖ- 
σιν Ὀϊ5 ἑκάστω --- 5 5 161. [Αηπαπρ.] 

19 -- Β 4ὔ9. 5 152. 
18. 14 -- Β 458. 464, Όιο Ύοτβο 

ν/πτάθη ΒΟΠΟΠ νοη ἆθπ Α]ίεπ τς 
Ἠοαςβῦ νενγοτίθη, πει] Ἠϊον ἆοχ (6- 
4αηπκε απ 46 Ηεϊπικειν ἆπτοβατε 
{οτη Ἰεσί, 
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ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαϊῖαν.] | 

᾽τρεΐδης δ᾽ ἐβόησεν δὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν 16 
᾿άργείους: ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήµῃσιν ἔθηκεν 
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας' 

δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν. 
τόν ποτέ οἳ Κινύρης δῶκε ξεινήιον εἶναι. 20 
πεύθετο γὰρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οὔνεκ) ᾿χαιοὶ 

ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον' 

τούνεκά οἳ τὸν ἔδωκε χαριζόµενος βασιλῆι. 

τοῦ ὃδ᾽ ᾖ τοι δέκα οἶμοι ἔδαν µέλανος κυάνοιο. 
δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ εἴκοσι κασσιτέροιο" 26 
κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν 
τρεῖς ἑκάτερθ”. ἴρισσιν ἐοικότες., ἅς τε Κρονίων 

γὝ. 16--46. ἨΒὔρδίαιηπρ ἆοθτ 
Ασμᾶθγ, ΙΠΒΏΌΘΒΟΠἀΕΤΘ ᾖἆ46θβ 
ΑΡἄΠΙΘΊΊΠΟΠ. 

16. ἐβόησεν ετποῦ ἀεπ Κτῖερς- 
τας αἱς βοὴν ἀγαθός. 

16. ἐν ὃδ᾽ Ὦϊβ χαλκόν -- Β ὄτθ8. 
1τ---19 -- ΙΓ 550--555. Π 15δ1--- 

198. 1 969-- 871. Ρίο {ο]σεπάο αιιδ- 
ΓΠτ]Ίο]ε Βεεομτεῖθαπρ ἀετ Ἠείππρ 
ΑσαππΘθἹηποπς 16 πιον]οτς ἀπτοἨ 
ἀϊἱε Ἠετνοχτασεπάο Ἠο]]αο, πψε]ο]μα 
ἀϊεβεν 1π ἆεπι (θεαπσο Ἰαΐ. 

90. Κινύρης, ἴπι Ἠοπιετ πχ Ἠΐος 
επ ]η{ζ, 1π 46 Ῥαρο νε] σο[οῖοτί 
αἲς εχβίοτ Κὔπίρ απε ΟΥρετα παπά 
ετείεν Ετϊθείοτ ἆεν Αρητοδ1έε απά 
ΑἨΠΗΘΥΥ ἆἀθ8 Ῥτθείθτ]Ίεπεη (ε- 
βομ]θολίεο ἆε; Ἐἰπγταάεη. --- ἵπ 
ἀθπι Ἰκαπείτείοπεπ Ῥαππεν Ἠαῦθη σνῖς 
Κγρτίκεμθ ᾱ. Ἱ. Ῥ]δπίεῖδεμο Αχηοῖς 
Ζα 8ΕἨεΕΗ. --- δῶπε Ὦϊ8 εἶναι -- Κ 
969. [Απ]μαπρ.] 

91. πεύθετο πιῖς Κύπρονδε αἶπθ 
ρτᾶρηπαπίο Ὑοτριπάπησ ψίο Π δ15 
πάντοσ᾽ ἀκούειν, 4 45ὔ τηλόσε δοῦ- 
πον --- ἔκλυε: 7α ΕἘ 259. --- πλέος 
ἀΐίε Καπάς. μέγα πεῖν νετοτεῖξεῦ. 
-- οὔνεκα, τα 411, ἆα[α. -- Ύειε- 
ΒοἨ]π{» νε ᾧ 418. 

98. χαριζόµενος Ἱπά επι 6 βἶο] 
ϱε{μ]]11σ εχν/αίβεη πο]]ία, 4. Ἱ. 
ππι ἆἱθ 6μπεοῦ ἀ4θβ Κδπίσς Ζι 6ἵ- 
Ψ/ΘΥΌΘη. 

34. τοῦ ἀεπεν ἆ4ετ Ζασεμῦτὶς- 
Και, πῖ: ἀ48βχβΠ. -- οἶμοι 
ΒίτοΙ[6η, ἨΠΙΣ ἨΙ6Υ. πυάνοιο (ε- 
πείνας πιαῦοτιαθ. ντ. Ὀι. 4Τ, 8, 1. 
ΏΙε Μεία]]α, νο Σ 665 Π, 674, νρ]. 
«ποι η 8τΗ. Ναι ἨἩο]υρῖίσ 
βοληγερίθ ἆσπι Πἱομίετ οἶη ΡΕΠΣΘΕ 
γοςχ, ἀθεβεεπ Ετιβῦ- ιπὰ Πσ]κοπευϊο]ς 
838 εἶπεν Ῥεβοπάοτεη Ρ]αῦΐο σεαχ- 
Ῥοϊθεῦ απά ΙθάςΒ πας 9ἱ Βἰνοιίθη 
νθτεεµεπ μαχγ, ἀ4ἱ6 νι Ἱππβ ἆαν 
Τάπρσε πας] ααξ ἀῑο Ῥχοηζθπε Ὀπίογ- 
Ίσα απί- οὖον Ἱἵπ ἀἱθ6βε]ρο οἵπ- 
με]ερί τα ἀεπ]κεπ Ἠαῦεη. Ὠ19 ἀταπά- 
{αχῦο νναχ ἀπτολ ἀἱο Βἰτοίίοι 8118 
Καφρίζετοβ ρεβ]]ἀεί, 4190 νγθῖ[ν. Ἐ6θ- 
Ζ61ολπεῦ πιαπ 41εβο Βἰταῖίεη ἀπτοὮ 
ἃ, 4ἷο σο]άεπει ἀπτολ Ὁ, ἀϊο Ῥ]αασπ. 
ἀπτοιμ 6, 89 ετριερύ Βἶοὰ ἀἱο Απ- 
οτάπαησρ:Ῥα σα Ῥασαρασςαῦασα 
Ῥα σα Ὦ. Π16β8Ρ ἄο[ίῆρο νο 8616 
ψ/ατᾷθ βοΥ/οΠΙ απ ἆθιτ Ὑοτᾶςι- γγῖθ 
οι ἆετ Ἰήσ]ρεῖθ ἆἀθθ ΤῬαπ/θΙΒ. 
(ἑκάτερθε) νοη ἀτεὶ βἶοἈ ΘΠΙΡΟΙ- 
Ῥδπππεπάεῃ βοπ]αησεπ ἀατομβολπϊῦ- 
ἴεπ. ΓΑπ]αυσ.] 

26. κυάνεοι τοπ Β]ααβίαλ]. --- 
ὀρωρέχατο Ἠαζίεη βαἶοὶ α1δ- 
ρετεοκί ἆᾱ. 1. Ῥδτππιίεη βἷο] 
6ΕΠΙΡΟΣ. 

2Τ. ἐοικότες Ὀϊβ Κρονίων -- 
622. Ώεν Ὑετρ]εῖοι ἸῬεμϊθμί βἶο] 
οπ{ 4ϊς σερορφεπθ 1Ηπίθ. 
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ἐν νἐφεῖ στήριξε τέρας µερόπων ἀνθρώπων. 
, 32 ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος": ἐν δέ οἳ ἦλοι 

χρύσειοι πάµφαινον., ἀτὰρ περὶ κουλεὺν ἦεν 80 
ἀργύρεον. χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. 

ν δ ἕἔλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα Δοῦριν. 
καλήν., ἣν πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, 
ἐν δέ οἳ ὀμφαλοὶ ἦδαν ἐείκοδι κασσιτέροιο 

Λευκοί, ἐν δὲ µέσοισιν ἔην µέλανος κυάνοιο. 86 

τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοδυρῶπις ἐστεφάνωτο 
δεινὸν δερκοµένη. περὶ δὲ «4{εἴμός τε Φόβος τε. 

28. τέρας: σε]. Ρ 548 τέρας ἔμμε- 
ναι 1) πολέμοιο ἢ καὶ χειμῶνος ΥΟΠΙ 
Ἠερεπροσεηῃ. -- µερόπων Αἴε]εῃ- 
ἀ4θ» Βεϊποτί: Ἠιπ{ᾶβ]]1ς, νετ- 
σᾶησ]1οᾗμ. Ὀπσονομπ]ϊοι 16 ἀετ 
σεπείῖν Ῥεῖ τέρας αἴαῦς ες Ώαῖνς 
Ζαχ Βεείομπαπσ ἆει Ῥεψεον, {Πτ 
πγε]οπε ας Ζεϊομαι σ1]0. --- στήριξε 
σηοπαῖδο]ιθΥ ΑΟΥ. 

99. Ὑσι. Β 45. -- ἐν δέ ἆλτατ, 
παπά γα. Θπη στ, ψ]ε ἀαδ Εο]σοπάθ 
πεὶσῦ. --- οἳ --- οἵ ἀθπι ΑσΑΤΙΘΕΠΙΠΟΗ. 
[Αημαπσ.] 

90. περί Αάνετο. 
81. ἀορτήρ κεοπεῦ Ώηπν ἵῃπ ἆθν 

0ἀγβεεε, 4ετ Ῥ]αταὶ παν Ἠϊετ, --- 
ἀρηρός πό Ῥαῦ. νετεαειθη π]ζ, 

89. ἂν δ᾽ ἔλετ ααἲ παΏτη ϱτ 
819Ἡ, νψ]ο ἕ 6850. -- ἀμφιβρότην, 
τα ἩὉ 989, πιαηπηηπζοασκθπςα. --- 
πολυδαίδαλος γοπι Φομ]1]άο πχ Ἠ16Υ, 
--- ἀσπίδα Δοῦριν -- Ύ 169, να].Ο 
908, Φοῦρις βοπεῦ Βεϊποτί ἀες5 Ατοβ 
υπᾶ ἆετ ἁλκή, Ἠϊετ τοπ ἆθπι 
Κάπαρίοτ απξ ἀἱε σ]είοπεαπι Ὀε]ερί 
βεάαομίο ΊΤαβε Ἀροαιίχασαοπ. Ὀττι- 
6εηβ 18[580 ἁἆἴο Ὀυετειπαιπππιηπσ 
465 Ῥομϊ]άθς πας ἆθιι Ῥαπζες 1Π 
ἀεπι Βεπ]αησεποτπαπιεπ6 απᾶ ἆεῃπ 
τεγπεπάείεη Μεία]]εη νοτπιπίθη, 
ἀα[5 αποἩ ἆἀετ Βομ]ι]ά Ἐγριίβεμον 
ᾱ. 1. Ῥπδπϊοῖεσομετ Ἠετκαπί{ πας, 

89. Ώα5 απ 4ἱε Ῥεάειίδαπιθ Ύ6γβ- 
βἴε]]θ Εετῆο]ίο παολυτᾶσ]Ιομε Αίαϊ- 
Ῥαῦ παλήν Ῥετειθεῦ ἀῑε {οἱσοπᾶς 
απε{ὔἩτ]ομε Βεεομτείραπςσ τοτ,. -- 
πύκλοι Ἐοιίοη οᾶει Ἠϊπσε τοι 
Ἐν, Ὑε]ομε παπι ἆρπ Μπιζειραπ]κῦ 
4ερ Φομ]]άες Ίεταπι 1π Ῥατα]]ε]- 
Ἐτείβθη ὮῬϊς απ Ἀπ[βετη ἘἙαπάθ 

σ]εἰοπιᾶ[δῖς νετίθιξ Ἱγατεη; πέρι 
Ῥοζεϊομπεῦ ἀἆεπ Ώααπι {ππθτμα]ο ἆθι 
Ῥοτίρβετία, Ζᾳ 4 811, αἱ6ο ἵπ ἆθβθεῃ 
Ότι κν Θ 156. 
-.84, ἐν δέ αἀνειρῖα]: ἀατοτῇ -- 
οἱ --- οἳ, πε 29. -- ὀμφαλοί παπι 
Φοµπηπο], α0εν 4εν ἆθεα Μιε]ραπ]έ6 
Ῥιιάεπάθ (36) Υοη δ{8Η] Ζαπι ΡΗΥΙΕΤΘΏ 
4εχ Ηίεῦθ. 

9δ. Λευκοί Ἠετνοτρεποβεηπ πεσεη 
8ες {ο]βεπάεη θερεπηραίσεε μέλανος 
πυάνοιο. --- ἐν δὲ µέσοισιν, Υοη 4εηπ 
ὀμφαλοί σα νετβαὔεµεη. --- ἔην κο. 
ὀμφαλός. 

36. ἐπὶ μέν αα{ξ, γοη ἆθτ θΥΗΟΗ- 
ἴεπ ΜΠΙε ἆἀεθ βολή] ἀος; ἐστεφά- 
νγωτο πατ σοκτᾶπσο ᾱ. 1. ηΒΗΠα 
ἀἷε (ππϊζζ]ετα) Παπάππσ ἆεξ Βομι]άες 
εἶπ, απάετ Ε τὸθ. -- Γοργώ ἆ. . 
45 Μεάπδεπμαπρί: σα Ε Τ41, οἴιπε 
Ζηγοίβοὶ «οἶλοπ Ίπα Ἠοπαθγίβολει Ζ6ἱέ- 
Ἀἱζετ 3ἱ8 θἴπθ βοπτεσο]]]σπε Μαβκο 
ἀαχσες[ε]]0 παπά ἀεκοταζιν τογπεπςεῦ. 
Ρι6 ἆθπι ΠΟΠΙΕΙΙΒΟΠεΠ Ζαἰζα[ζετ στ- 
πᾶςμεῦ εἴεπεπὰο Καπςς Ὀι]άείο ἆας- 
βε]ρα αἱς αἶπο νειρ]οϊιε Μας]κο πα]6 
ρ]οΐσπεπάεπ Άμσεπ, Ὀτεῖδετ απ{σε- 
πγοτίεπεχ Ναάεθ ππά 6Εἰπεπι γθ6ζοσθ- 
Πεη, Ἀβρετ πα πεπὶσ σεδΗβπείεπ 
Μιαπᾶθ. --- βλοσυρῶπις πατ Ἠ1εχ, 
ηῖῦ σεάεπη{εχ ἘπακΙ]θε, ππ]έστατ- 
βἴσρεπι ΑπΙΙΙΣ, νρι. Η 919. 

8τ. δεινὸν δερκοµένη Ξ- ΙΤ; 5942. 
Ὁρ 910. --- περί Πετατα, απι Ῥαπᾶς 
468 ῬΒο]μ]]άδς, πο Ε ἴδαι ορ 
µός τε Φόβος τε: πα 4 440, να]. Ο 
119. ἄεῖμος παταρτϊπσ]οὮ ἆ4-ειμος. 
Ὀρισεπς 18ῦ ἀῑε ῬΒεεεμτείραηπς ἆθς 
Φολμα]άβομπηπο]κς εν ππκ]ατ, ὅσα 
πας ΒΙΟ πΙοΏῦ γοχεε]]εη Καπη, 
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τῆς ὃδ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν' αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ 
κυάνεος ἐλέλικτο δράκων. κεφαλαὶ δέ οἳ ἦσαν 
τρεῖς ἀμφιστρεφέες, ἑνὺὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. 
κρατὶ ὃ) ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην Θέτο τετραφάληρον 
ἵππουριν' δεινὸν δὲ Λόφος καθύπερθεν ἕνευεν. 

ἄλκιμα δοῦρε δύω. κεκορυθμένα χαλκῶ., 

ὀξέα: τῆλε δὲ χαλκὺς ἀπ᾿ αὐτόφιν οὐρανὺν εἴσω 
ἐπὶ ὃδ᾽ ἐγδούπησαν ᾽4θηναίη τε καὶ Ἡρη. 

τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 

ἠνιόχω μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος 

εἴλετο δ᾽ 

λάμπ’. 

11. ΙΔΙΑΔΟΣ Λ. 

ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ' ἐπὶ τάφρω. 
αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι δωρηχθέντες 
ο ρ Σ, 
ρῶοντ ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. δ0 
φθὰν δὲ μέγ ἱππήων ἐπὶ τάφρω κοσµηθέντες, 

πῖο ἀἱο Ἐϊσιτεη ἀθγ «οχσο απά 
46ς Ὠείπιος τιπά Ῥλοῦος περεπ ἆθπ 
951 Βποκε]ῃη απρερτασπί Φϱ6ηΓ8ΕΒΕΗ 
Β6ΐΠ 8ο]]εῃ. 

886. τῆς ὃδ᾽ ἐξ τοη 4ἀ1ἱθ8θ6πι 
πεταὮ, ἆ. 1. απ΄ ἀἴθβεπι, πι ήν 
γοτρππάθη πας] Απα]ορίε 4εχ Υοτῦα 
465 Απηἄημεης. --- ἀργύρεος ΥΟἨ 
εἴπθπι β1]θεγπεπ Βθβομ]αρθ. -- ἐπ᾽ 
αὐτοῦ αα{ ϱε]Ὀϊΐρσαπι, Τταρτίθπιθη. 
Ἐῑπο ἄλπ]ῖο]ε Ῥατείθ]]ανρ α1Γ ΘΙΠΘΠΙ 
Τταρτίεπιεπ 1 610 8. 

89. ἐλέλικτο ῬΙαβᾳπαπΙρθχΕ. γοη 
ἑλίσσω, Ἠαϊίο 5ο 1ῃπ ἸΠπάππσεηπ 
νοχβείαί ἆ. 1. τ{ηρεθ]{ο βἱσο]Π. [Απ- 
παηρ.]. 

40. ἀμφιστρεφέες, ΏΠΣ ἨΙ6Υ, η. 6] 
Ῥεϊάεπ Βοαϊζεηπ σεᾷταε]μῦ, πο] 
8ο, ἀαῑξ 2ναῖ Υνοη ἆθπ ἀταὶ αβ 
εἵπθ6πι Νασκεπ ΠογνογρεγαοἩβεπεη 
Κδρίεη οΏεπ πας] τοοΒίς παπά Ἠπ]κα 
Άπβ εἴπαπάετ ᾳ]ησευ. [Απμανρ.] 

41 -- Ε Τ48. τετραφαάληρον 1η 10 
ν]ει Βαο]κε]η ᾱ. 1. Ζπεῖθη ααξ 
1εάεν Βεῖέο νθγρεποαπ, Μοζα]]ρασ]ε]π, 
πγθ]ολο ἆἱθ ἨΗε]πικαρρε ᾖ{εβίσύεπ 
παπά τεχΖ]ετίεῃ. 

45 -- Ι 88π. Π 158. { 194. 
48 -- χ 196. Π 199 ππᾷ Γ 18. 

ἄλκιμα, τα Ε 495, ἀπς Αἰωπϊραί Ὀαί 
δοῦρε »{εΏῦ είείβ πι Β]ατ. πεαῖτ. 

44. αὐτόφιν --- αὐτῶν, ἀεπ Ώρεθ- 
τεη: τβ]. Κ 1ὔ9δ. οὐρανὸν εἴσω -- 
ϐ 549. Π 864. 

4ὔ. ἐπί ἆασα, πᾶμτοπᾶ ἆθν 
Ἠῆρίαησ ΑΡΑΠΙΘΙΗΠΟΠΒ. -- ἐγδού- 
πησαν, πας Ἠϊθι, γοη ἆεπι τκ- 
ρτϊηρ]ίο. τη] γ απ]επ{οπάθη δου- 
πέω, Υβ]. ἐρίγδουπος: ἀοηππθτῖθη, 

46. βασιλῆα Ρἱ8 ΠΜυκήνης-- Η 180. 

Υ. 4Τ--66. Απαβίε]]απς παπά - 
Οτάπαηπςσ Ῥο]ϊάοθν Ἠεετο. 

4ἳ -- Μ 84. [Απμαηρ.] 
48 - Μ 8ὔ6. εὐ κατὰ πόσμον: 

Ζα Κ 45. αυθ᾽ ἐπὶ τάφρω απῖ 
4θχ ΙπΠΘΥΏ Φ6ιο ἆθβ ἄταῦθης, Ῥί8 
πγομῖη ἆῑο Εὔλτετ παπά Εά]ῑεη ααξ 
1Ἀτοη Ἰασεη ρο[αΒχθη ΕΤΕΗ. 

49 -- Μ πτ. Υβ]. Ζα Θ 680. πρυ- 
λέες, τα Ε τ4ί, ριϊάἰκαν: 818 
Κάπιρίεν ”π Έα [Α. 

60. ῥώοντ᾽ (απιπιθ]ίοη Αβἶο], 
τοι 4ε Ἱερμαίνεη Ῥοπεριηρ Ῥεῖ 4ος 
Οιάπαπς ἀει Ῥοματεα, πο ΠΗ 166, 
ἀθτοιπ Αββοβ]α(ς 61 πι ΑἈοπ]ῦ Ῥο” 
πε]ολπεῦ νηχά. --- γένετ᾽: τα 4 49. 
--- ἠῶθι πρό, ]θ ΠΟΟΝ ε 469. ζ 56, 
απ Μοτσεη ΕΠΗ, 
4εβ ΜοτσεπβΒ. 

δ1. φθάν»ν, παχ Ἠ16χ, -- ἔφφβασαν, 
της κοσµηθέντες: Ὑ6].π 985. Ι506: 
γοη ἆθπι Κοπιρατααν ερ ἆ4εβ 
γειύαπις 16 ἆετ Εεπεῖν ἱππήων 
αὐμᾶηρία, π1θ ἤ 158. Ὁ 444. ἐπὶ 
τάφρω ᾖι ποσµηθέντες, Ἠϊει απέ 
ἆει Ἀπίκεγοπ Φ6ῖίο ἆθ ἄταῦεπε; 
4α5 Ὠπτομβο]λνεϊεη ἆεβεθ]ρεια 190 

1π ἆοτ Ετᾶμο ' 

ών να. 



ἱππῆες ὃ᾽ ὀλίγον µετεκίαθον. 

11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 4τ 

ἐν δὲ κυδοιμὸν 
ὥρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἦκεν ἐέρσας 
αἵματι µυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὔνεκ᾽ ἔμελλεν 
πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς ᾿άιδι προϊάψειν. δδ 

Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῶ πεδίοιο. 
Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ µέγαν καὶ ἀμύμονα Πουλυδάµαντα 

ἀἰνείαν 8’, ὃς Τρωσὶ Θεὺς ὣς τίετο δήµω. 
τρεῖς τ ᾽Αντηνορίδας, Πόλυβον καὶ ᾿ἀγήνορα δῖον 

ἠίθεόν τ᾽ ᾽4κάμαντ᾽, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. 60 

Ἕκτωρ ὃδ᾽ ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πώντοσ᾽ ἐίσην. 
τ 5 / 3 / 2» 2 λ οἷος ὃ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ 

παμφαίνων., τοτὲ ὃδ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα. 
σ΄ ας ος / Δ / / ὧς Έκτωρ ὑτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, 
ἄλλοτε ὃ) ἐν πυµάτοισδι κελεύων' πᾶς ὃδ᾽ ἄρα χαλκῶ θὅ 

λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς «4ιὸς αὐγιόχοιο. 

ἤρειραπσοεπ. -- ἱππήων: ἆῑο ἡνί- 
οχοι 47. 

59. ὀλίγον µετεμίαθον ἸΚ8πι6ηΏ 
οἵη πεηῖίσ αρᾶΐεν, απέ ἆεπ 
Βαπιππε]ρ]α” Ἰθηβεῖζ ἀθ5 6ταβρεπβ. 
--- ἐν δέ 7α ὦρσε, πῦ Βεζας απέ 
41ε σεοτάπείεν Κυρίου νο]. Σ 218. 

ὤθ. κατά 7α ἤπεν. 
δ4, µυδαλέας παχ Ἠ1εγ. 
ὅδ. Ῥεν Ύετ επ{]πΏ]6 εἶπο οἩεπ- 

Ῥατε ῬΒεζιεμαπσ απαξ ἀ4άς Ῥτοῦπιϊαπι 
4 δ. [Αδπλαπς.] 

56 -- Ύ 95. Ἐτβίες Ηεπβίίοα -- 
Θ 5ὔ. Ἐ 998. 948, ππείζον ---Κ 
160. ΔΙ6 γετοαπι 18ῦ απ5 61 7α επζ- 
ΏΘΗΠΙΕΩ ἐκοσμήθησαν: υβ]. Υ 1--. 
[Αημαπς.] 

5Ἱ. Ὑσ]. 4 601 απ Ν τοῦ. 
68. Τρωσί ]ο]κα]: Ὀ6ῖ ἀεπ ΤτοῬτη, 

τοῖς {ο]βεπάεπα δήµφ Ἱπ Ὑο]κ, πα 
ἔ ο0ὔ ἐνὶ Κρήτεσσι -- δήµω. -- 
Ὀποῖίος Ἠεπιςείο]ι --- Ε Τ8. Π 605. 
Κ 9δ. Ν 218. 

69. καὶ ᾿ἀγήνορα δῖίον, πε Ν 490. 
ΤΠ 595: σι ἄ 40Π. 

60. Ζνψεῖίες Ἠεπιϊβί]οῖι --- 
φ ὃπ. ἆ 8994. 

61. Ἐπείος ἨοαιαϊδαςὮ -- 6 95. 
ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐἴσην: Ζα ΙΓ 941. 

6». οἷος δ) ἐκ νεφέων Ξ- Ε 864. 
οὔλιος (παχ Ἠἱ6Υ) ἀστήρ ἆετ Ἠππαβ- 

4 205. 

δύεγΠ ηδΟς Χ 26 8.: κακὸν δέ τε 
σῆμα τέτυχται, παί τε φέρει πο]- 
Λὸν πυρετόν. [Απμαπς.] 

685. παμφαίνων, εἶπ τεάπρ]Ιοῖε- 
ἴε8 φαίνων, πιοᾷαίο ῬΏδββπηπιππσ 7Ζα 
ἀναφαίνεται: Ίηπ Ἰ6]] ετη 61415 
οαπ{ιοπολζθί «ιθεγοτζν1{6), -- τοτὲ 
δέ, 818 Ἱνεπη ὁτὲ μέν, πῖθ 64, γοτ- 
βπβσθραησεη πᾶτθ. -- ἔδυ, σποτηῖ- 
βοπΏον Αοτῖες, οἰπίαποπῦ 1Ππ, β106Π΄ 
Ῥατοῦ 1Π. -- γέφεα σπιόεντα -- Ε 
626. Μ 151. Ὀεν Ὑετσ]εῖοὮ 5ο11 ἴπ 
ετρίετ Τήπίοθ ἆεπ Ἰ/αβεπρ]απζ Ηεἷκ- 
ἴοι5 νεταηβομαπ]Ισπεπ, ἆαπετ ἀαβ 
πασλπάτΏοκ]ο]μ σεβίε]]ζε παμφαίνων 
ππᾶ ἆἱε Απαθιζηταηπσ Ύ. 66: αἱς 
Ζπεῖίεντ Ψετσ]ειοπβραπκὸ {τὸ ἀα5 
πεομβε]πάο Βϊομπείσεη ππᾶ Ὑεζ- 
βοππήπάεπ Ἠπσα. 

64. ὁτὲ μέν τε -- ἄλλοτε δέ, 5ο 
παχ Ἠ6χ, ἄαβ απισεκθΏτίε 4 566 Β., 
τοι. Υ498,: οἶππια] --- εἴη απάετ- 
πι]. --- φώνεσκε, Πεεταινέοττα απβ 
ἐφάνη: ἆἀἱε ΙΠπετανίοσππεη 6 
εοἶοπεπ «ορεπᾶρετείε]Ιαπσεη ὮῬθ- 
286ἵΏπεηπ ἆθπ τ8βδοπεη ἸΓεεΠβε]: τσ]. 
6061. Σ159. 6994. ὉΦ 568 {. 

0ὔ. πελεύων τα Ῥείάει αΠεάετη. 
-- πᾶς απ{ Ηεκίοι Ῥεσοσεη: σ8η7 
ᾱ. 1. Απι σαηπεη Ἰεἱθθ, νρ]. π 21. 
τ ΑπΌ. 

06. Λάμφ) Ὀϊς ἄιός -- Κ 154. 



45 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

οἳ δ᾽., ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 
ὄγμον ἐλαύνωσιν. ἀνδρὺς µάκαρος κατ ἄρουραν, 

πυρῶν ἢ κριθέων' τὰ δὲ δράγµατα ταρφέα πίπτει' 
ὡς Τρῶες καὶ ᾿ἄχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι δορόντες το 
δῄουν. οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὁλοοῖο φόβοιο. 
[ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ Λύκοι ὣς 
9ῦνον. Ἔρις ὃδ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόῶσα" 

οἵη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μµαρναμένοισιν, 

οἳ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν 8εοί, ἀλλὰ ἔκηλοι τὸ 
σφοῖσιν ἐνὶ µεγάροισι καθείατο, ἦχι ἑκάστω 
δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. 

πάντες δ᾽ ἠτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα. 

οὔνεκ) ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κὔδος ὀρεξαι. 
τῶν μὲν ἄρ) οὐκ ἀλέγιζε πατήρ' ὃ δὲ νόσφι Λιασθεὶ 80 
τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεῖ γαίων, 

τ, ϐθ7---θδ. 

οῦ]αςοᾖμῦτ. 
αδτίοτ. 

67. οἳ δέ ἀἱο Κἄπιρίοε ΤῬοϊάες 
Ἠθετο, Το πᾶμετ Ὀοβαπιπηῦ αἱ8 
Τρῶες καὶ Αχαιοί. --- ἐναντίοι ἀλλή- 
λοισιν -- κ 89. -- ἀμητήο παχ Ἠ1ΘΥ. 
Ῥιο Βομπϊίετ Ὀοσίππει ΙΠ Ἀψαὶ 
ΑΕἰείἸπησεπ απ ἆθπ Ῥεϊάεπ οηί- 
ρορεπσοβοίΣίεπ Ῥθϊζειπ ἆ6ςβ Εε]ἀθΒ 
Ζα παᾶλθη. 

68. ἐλαύνωσιν 21εἨ 6η, γοη ἆθς 
1μπῖθ, Ὑε]οιπο ἀῑθ περεπ εἰπαπάεχ 
ρε]ορίεη (αχρειπ Ὀθβυλτείθεν: νρ]. 
τάφρον Η 460, τεῖχος ἕ 9, σταυ- 
ρούς ἔ 11 ἐλαύνειν. 

69. πυρῶν ἡ πριθέων αὐλϊηρϊς 
νοη ὄγμον: γοηῦ Ἠ6ἱἰΖζ6εηπ- 04εΙ 
αετείοπΏα]πιθη. -- ταρφέα 
Ῥιδάϊκααν. Ὑετριειεπβραπκί 1 
ἀαξ απαα/[Πα]{βαππο Εερθπεἰπαπάει- 
τῆοκεπ νοη επισερεηφεβείχίειπ Βεῖ- 
ἴοη;: ἆαάς Έα]ϊεπ ἆετ Άμτεηῃ 1δῦ πα 
εἶπ απθτρεοτάπείεε Μοπιεπῖζ. ΓΔή- 
παπρ. | 

πο, τι - 1 στο σι. 

τὸ. ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, 
εἶπθ παχ Ἠ]6ς γοτ]κοππιθηάο Έεχ- 
βοπ]Π]καΊοη ἆθτ απεηίβδομΙεάεπθη 
Ῥολμ]ασμέ, Ιπάθπι ἀ6γβε]ΏθἨ πας Β6- 
τας απξ 4ἱ6 Ῥεϊάεηπ Ἰάπιρβεπάεν 
Ῥατίείεη Ζπε] Κδρίαο Ρεϊσε]εσυ ππά 

ῬΒορΙππ ἆ4α1 
Βίίππιπηςσ ἆαθτ 

ἀΐθβο 1 ρ]είο]οι Ἠὔῦμθ χαρεπά ᾳο- 
ἀαοΏί ψετάοῃ. --- οἳ δὲ Λύκοι ὥς 
-- 4 απι. Π 106. [Απμααμ. 

Τδ. πολύστονος Βεϊιποτῦ ἀθι Έρις 
πα Ἠ1961, 

Τ4. γάρ ῥα ἆθππ οὔθπ (18). 
πης Βθρασ απξ Ὑ, ὃ. -- παρετύγ- 
χανε πυτ Πας, Υ8Υ Ζ1ρβθ6ρϱθ6Η, 

Τῦ. πάρεσαν ΠΧ Ἠ16Χ. 
6. Τπ. χι ἑκάστῳ -- ΙΤ 826. 

γα]. 4 60τ{. Ὠϊθεο Απραῦθ ίε]ιῦ 
πης ἆθὶ νοπ ἆἀθπι ΡΕΠΙΘΙΠΒΑΠΙΘΗ 
Ώοπποτπ ἀθι Ηοτο παπά Αίλοθπο Υ. 46 
ἵπ Ἠπάεταρτασὴ. 

τ8--88 πατάθη 8ΟΠΟΠ γοηπ ἆθη 
Α]ίοη νθΓΝΟΥΓΕΠ, ἆα, ν/88 νο 81161 
ἀὔίνογη ρθβασί 180, ἆοοὰ πι ΥοἨ 
4επ ἀεπ ἀτίθομεν ᾳπβίίσεη σοβασῦ 
δείη Ἰὔηπίθ, ἠτιόωντο ἴετπθτ αη1ῇ 
ἔκηλοι Ἱ πι ἨάεχβρτασἩ θε], 
ἀῑο Αὐποπάσοταησ ἆθθ ἆ6ιβ ΑΙΠΠΙΟΒ 
1686, Ἱπεηη ἀἱα6 (δει π]ομῦ ΖαβΩπ1- 
ΊΘΗ βἰπά, Ζ618 οπά]ο] πολύ το 
ΟἸγπιροξ, βοπάθιη γοπι [άα 88 ἀθΓ 
ΒοΠ]ασμεζα2αβεμεπρβερῦ, [ΑπμαἨρ. 

το. οὔνεκ) ἄρα: ποιὶ εῬρεῃ, 
πο Ἡ 140. Ν 461. 
Τρώεσσιν Ρϊ8 ὀρέξαι --- ὃ 215, πνεῖ 
ἴορ Ηοπικμίοῖ -- Μ 114. Ο ὔ96. 

80. τῶν Μαφβοπ]ίπαπι. --- νόσφι 
Λ1ιασθείς - 4 549. | 

81. Ἐπείος ΗεπιϊβῆοὮ -- Ἐ 189, 
2Υεἴτει: σα ϐ 61. | 



11. ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 49 

εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας ᾿4χαιῶν 
χαλκοῦ τε στεροπήν. ὀλλύντας τ᾽ ὀλλυμένους τε.] 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ. 
τόφρα µάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ Λαός" 86 
ἦμος δὲ δρυτόµος περ ἀνὴρ ὡπλίόσατο δεῖπνον 
οὔρεος ἐν βήσσῃσιν. ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας 

τάµνων δένδρεα μακρά. ἄδος τέ µιν ἴκετο Βυμόν. 

σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ. 

τῆμος σφῇ ἀρετῇ «4αναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας. 90 

κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας. ἐν ὃ ᾽αγαμέμνων 

πρῶτος ὕρουσ). ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιήνορα ποιμένα Λαῶν. 
2 / 34 2 ο ω 3 ον / 

αὐτόν. ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον Όιλῆα πλήξιππον. 

ἦ τοι ὃ γ᾿ ἐξ ἵππων κατεπάλµενος ἀντίος ἔδτη" 
τὸν ὃ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα µετώπιον ὀξέι δουρὶ 96 
νύξ’. οὐδὲ στεφώνη δόρυ οἳ σχέθε χαλκοβάρεια. 
ἀλλὰ δι αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλακτο" δάµασσε δέ µιν μεμαῶτα. 

9» -- ϐ 52. 
88. Ἐκναίος Ἡεπιϊςασο] -- ὃ το. 

2608. ϱ 487, 2πεϊίθε: τσ]. 4 451. 

γ. 984-180. Ὀλρετσοπίο]λί ἆθτ 
Αολᾶετ παπά Ατ]β{]ο 468 Ασα- 
ΥΗΘΠΙΏΟἨ. 

84 6 66. ι 56. 
86 ϱ 67. Ο 519. Π ΠΤΤ8. 
86. ήἦμος ᾗα ἆθτ Ζαε]ιῦ παπη, 

να]. 459, ταῖς σποπιῖβεμετα Αοτὶκέ. 
- περ ἸἨορέ δρυτόµος Ἡθντον. --- 
ὠπλίσσατο δεῖπνον --- ι 811. κ 116. 
Ῥίο σαπζο ὙΓεπάπης Ῥεσεϊοππεῦ ἀῑθ 
Ζεἵυ ππι Μίας. [Αημαπρ.] 

87. Ἐτείες Ηεπιείίο -- 1154. 
989. Π 684. τθ6, απεῖίθε: νσ]. 4062. 
ἐπεί ταῖς τε, πὶθ ποοἩ 4 562. Μ 
998. --- ἐκορέσσατο χεῖρας ταῖῦ ἀπ 
ῬατΏσϊρ, (τάμνων) νειριπᾶεη, γὶθ 
βοπθῦ κάμνω. 

88. ὤδος παχ Ἠίετ, 
Ὀρετάτα [5. 
..89. γλυκερύς ῬΒεϊπγοτῦ γοη σῖτος 
νι 1ου. --- περί Αἀτετῦ.: 1ης, 
ταῖς αἱρεῖ, να], 6 614 ναί οἳ ἀπὸ 
πραπίδων ᾖλθ᾽ ἵμερος. -- ἵμερος 
αἱρεῖ --- 1’ 446. ν 

90. τῆμος πταηξ Ίμος 86 απ{. 
1. 4. 

Ῥαζαῆσιπα, 

Ὥοπποτε Τ188. 

91. ἐν δ) Αγαμέμνων -- 42316. 
ἐν παῖῦ ὄρουσε Ἠλποεϊηφζὔτηνίε. 

92. πρῶτος ὄρουσ᾽ -- 4 911. -- 
ἄνδρα παῖῦ παομ{ο]σεπάοτ ΑρροβΊξ1οἩ 
4ε5 Ἀαπιεπε: σα 4 194. [Απμαπρ.] 

98. αὐτόν 1Ἠπ 5εἱρςί, πγοάατοὮ 
ἨῬίεπου. ἴπῃ 6εβεηβα” Ζα ἆεπι {ο]- 
σεηάεηπ ἑταῖρος αἱ ἩαπρίρθτεοἨ 
ἨΠογτογσθποβθπ π]τά, 

94, ᾖ τοι Ἰείθεῖ ἀϊθ σεπαιιετθ Α1β- 
ΓὔἨταπσ ἀ4ες νοτπειᾳεµεπάεν αἱ]σε- 
ὨΠΘΙΠΘΊΙ Ἀπραῦθ εἵη, --- ὅ γε 0Πει». 
- ἐξ ἕππων νοπι ἄθβδραπη ἆ. 1. 
γοπι Ἰ/ασεηῃ. -- πατεπάλμενος πα 
Ἠϊεν (σα Τ' 981), 5ρταπσ Ἰθεταῦ 
σεσαεη (ἀευ Εεἰπᾶ) εἶπ. 

96. τὸν δ᾽ ὑθὺς μεμαῶτα: τα ϐ 
118. τὸν δ π]πιπις ὅ γε 94 απ 
--- μετώπιον, π1ε Ρ τὸν, Αά]εκῆῖν 
πα τόν: ππίδο]θι ἆθῃ Απσοη αι ἃς 
Ἰπ 4ετ ἄεσεπᾶ ἆετ Ναβεηπασ7ε]: 
τσ]. Η 267. Ε 19. [Απμαπρ.] 

96. στεφάνη: σα Ἡ 14. 
97. δι᾽ αὐτῆς ἀἄπτολ 1Ἠπ βε]ρςί 

Ἠϊπάπτο}. 
96 -- Υ 400. Ι 186. ἔνδον ᾱ. Ἱ. 

πι Κορίθ. --- πεπάλακτο Ἑ]αεαπαπι- 
Ῥετεεκ{ σαχ Βεσεϊοπηππσ ἆεγ τ8βδο] 
οἰπίτοίεπάεηπ Ἓοΐσε: πατ Ὀ6θ- 

4 



50 1, 

καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων 

στήθεσι παμφαίνοντας., ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας' 

αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ᾽ Ισόν τε καὶ "άντιφον ἐξεναρίξων, 

υἷε δύω Πριάμοιο, νόθον καὶ γνήσιον, ἄμφω 
εὖν ἑνὶ δίφρω ἐόντας' ὁ μὲν νόθος ἡνιόχευεν. 

"αντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός' ὤ ποτ᾽ ᾽Αχιλλεὺς 
Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη µόσχοισι Λύγοισιν. 

ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄὕεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. 

δὴ τότε γ᾿ ᾿άτρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾽άγαμέμνων 
τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε δουρύ, 
”"αντιφον αὖ παρὰ οὓς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ ἔβαλ 
σπερχόµενος δ᾽ ἀπὺ τοῖιν ἐδύλα τεύχεα καλά. 

γιγνώσκων' καὶ γάρ ὄφε πάρος παρὰ νηυσὶ δοῇσιν 

εἶδεν. ὅτ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς ᾿ἄχιλλεύς. 
ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα 

αρεσε, πας Ἑ]αῦ. --  μεμαῶτα 
πα Ἠϊοκρεζίεπαπρ αα{ ὐδὺς µεμα- 
ὥτα 96: ἴτοῦζ 56ΙΠ6ΡΒ ΑΠΑΙΠΥΤΗΒ. 

99. Ὑρ]. 4 292. 
100. στήθεσιν παμφαίνοντας, πῖῖ 

Ἱτοπίβολαπι Ἠππιου, 6ἶπο Ἀθετγα- 
βομοεπάα Ὑετάπάεταπσ ἆετ σεν ὅη- 
Ἠσμαν Ὑοτυίπάππς τεύχεσι παµ- 
φαίνων 7 ὔ1δ. Ί’ 598, ἀῑο ἆαπη 
ἁατο] ἐπεί κτὲ. οτ]ἀαίοτί σηῖτα: τη 
Ίητει ΕΒτιαεῦ Πε]]εααμ]επά --- ἀεππ 
Ίητο Ῥαησεχ (οπής βἷθ νοτπες ϱρε- 
σιᾶπζί) Ἰαίίθ ες ἴἨπεη αΏρεζορεῃ. 
--- περίδυσε παν Ἠετ. [Απ]κηρ.] 

101. αὐτὰρ ὁ βῆ ὁ᾽ Ξ- Ε 849. Υ 
407. --- Ίσον πχ εν ο πνᾶλμπίέ, Αη- 
Ώρλος αποὴ 4 489. 

102. Ἐπείθς Ἠοεπηείεὴ -- Μ 9. 
νόθον, 1895, πῖε 108 4. 2εἱᾳῦ. --- 
γνήσιον παν Ἠῖετ απά ἔ 205. 

108. Ετείες Ἡοππ]εί]οἡ «- Ε 160. 
609. 419Τ. Ώ]α απἰετσεοτάπείε β/ε]- 
Ίππς ἆεΒ νόθος, πε Π Τὸδ. 

104. αὖ αη Βίε]]6 τοη δέ -- ἀα- 
6θ6ΡΕΠ, πὶθ ποςἩ 109 ππά ὃ 211. 
-- παρέβασκε πχ Ἠϊθς, Ίγαχ παραι- 
βάτης ἆ. 1. εἴαπά αἱς Κἄπιρίεχ πεΏεη 
1μτη. [Απ1απρ.] 

106. Ἐνείο» Ηεπα[ίοὮ «- Β 851. 
ᾧ 449. δίδη παν Ἠϊετ, τοη δίδηµι, 
πθ ηοςΙ µ δ4 διδέντων. --- µό- 
σχοισι παν Ἠϊ6χ, Λύγοισιν, πε ι 
40π. κ 166, ἆαβ ετείο 156 ἆετ α]]- 

ΙΛΙΑΔΟΣ Δ, 

100 

106 

ο το 

ιππῶν. 

110 

σοπιθῖπετο Βεστίβ: Ίπηπρο Βομὸ[β- 
Ἠπρο, ἀετίθη, πι ἆθπι ἆθχί 8Ρθ- 
716] Λύγοισιν (Κ6ιαβοΙ] 11 Π1) 
αρροβίῖν νετραπάση 180, 

106. Ἠτείος ΗοθπαεδίοΝ: νρ]. 7 20. 
Ἐ ἠγβιεπαῦἨπο Ῥοί ἆθη Ἠετάθη βἶπά 
αἲβ Απίβομςς παπά πι Νοία]] αἱθ 
Ῥεβολμῆίσεν ἆθιβε]θοη σα ἀθεπκαη: 
Ζα 4 Απ υπᾶ Β 851. -- ἀποίνων. 
(επθίϊν ἆθβ Ῥιθίβθβ, πο Χἅ 60, 

107. Ἠπτείερ Ἡοαπιϊαίιοἃ - 4 2946, 
Ζ2νγοΙίθβ Όβθγ. δὴ τότε γε Εατῆ 
Ζαν Ἠνάπ]αης Ζατᾶσκ; νβι. 346. 

108. Ἐπείος ἨΗεπι]αίοἃ - Ε 146, 
Ζυνθἰίθβ -- Ν 186. Ο 420. 

109. παρὰ οὓς πεῦαθη ἆθπι 0ητθ 
Ἠϊη: αι α]]επάον Ἠϊαθαβ. {[Δδή- 
παπρ.] 

110. ἀπὸ τοῖιν: σαχ Κοπείτα]κθίοη 
νρ]. 2Ζ 28. 

111. γιγνώσκων 8η 46ιβε]Όει Ύ6χβ- 
βὔε]]α, πο τ 160: ἆαἃ ϱν "1θ) 61 
καπηζθ, αἱ 4ἱθ Ῥτιαπιοββῦμπθ, 
Ώ{6βεο Ἠπτκοηπ{πῖς 160 1Ππ βΙ6Ἡ ἆθ 
εφομῦποεπ Πείαπσεν” σα Ὀετηδο]ί- 
σοη, ἀῑε 1Ἠπι Ὀεῖ ἀει Βεάεαίυπρ ἀ4θ 
Τνᾶρεν ἀειβε]θεπ Βαλππα γετβρτασεἩΏ 
-- καί Ζα πάᾶρος: ἄποἩ Γτᾶλοθτ 
ΒΟΊΟΠ. -- παρὰ νηυσὶ Θοῇσιν -- 
1 985. ἡ 

119. Ώοει Ὑοτρ]εῖοἩ, ἆάβδ ἄεσεπ- 
εῆο]ς Ζα ὃ 586 Β., Κπβρίς Σαπ8σομβῦ 
απ ἀἱ6 γοτπετσελεπάο Βήνπαβίοη 8η 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. ᾿ 51 

ῥηιδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν. 

ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ᾿ ἤτορ ἀπηύρα" 
ἡ δ᾽ εἴ πέρ τε τύχῃσι µάλα σχεδόν. οὐ δύναταί ὄφιν 
χραισμεῖν αὐτὴν γάρ µιν ὑπὸ τρόμος αἰνὺς ἱκάνει" 

καρπαλίµως ὃ) ἤιξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην 

σπεύδουσ’᾽, ἱδρώουσα, κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς' 
ὧς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον 120 

Τρώων. ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ ᾽4ργείοισι φέβοντο. 
αὐτὰρ ὁ ΙΠείδανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μµενεχάρµην. 

υἶέας ᾽άντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς δα μάλιστα 
χρυσὺν ᾿4λεξάνδροιο δεδεγµένος. ἀγλαὰ δῶρα. 
οὐκ εἴασχ Ελένην δόµεναι ξανθδῷ Μενελόω, 
τοῦ περ δὴ δύο παῖδε Λάβε κρείων ᾽άγαμέμνων 
εὖν ἑνὶ δίφρω ἑόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους' 
ἔκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα. 

(119-116), {σι ἆαπηπ αΡεν ἵπ 4ετ 
Ἐ]αονί ἆει Ἠϊνκοπ]κιἩ νογ ἆαπι 
Τ,ὄπεη εἶπ πθιες Μοπιεπς Ἠππσα, 
ππε]οπεχ ἀῑε Ε]αποπῦ απο ἆθτ ἄρτίσεη 
Έτοει 121 οπἰαρτιοΏῦ. -- νήπια 
τέκνα, πε Β 911. 

114. Ὑσ]. 115. συνέαξε σηο- 
παῖκοπει Αογ., 26Υ 8 ]τη 0. 

116. ἁπαλόν Ῥεὶ ήτορ πατ Ἠ16χ, 
ἀεπῖεῖ απέ ἀῑε ο ασεπά 4θτοο]θον; 
ἦτορ πι εἰσεπίΠομεν Ρεάεαύιπρ (τοπ 
ἄημι) ἨΠεὈεπβμαασ, Ίερεα, ψ]ε 
Ε 250. -- σφ᾿ -- σφέ, ΠᾶοἩ ἀει 
Κοπεἰτα]ήοη τοη ἀπηύρα η 4οΡ- 
ρε]ίεπι Αεοας.: 221. τς ἧτορ ἀπηύρα 
Ξ5- ᾧ 201. ϱ 50. --- ἀπηύρα πΙαΏΥ- 
βοΠθΙπ]]οὮ πτερτὔησ]ο] ἀπέλρα, εἶη 
Αογ., ἀθβεεη Ῥατιοϊρ ἀπούρας απ 
ἀπό ρας.. 

116. τύχῃσι, πθ µ 106, ομπο Ῥατ- 
Πορ: σα[ᾶ]]1ς ἀα 180. 

11Τ. ὑπό τα ἱκάνει: 
Ζα ΙΓ 94. ἄ 451. 

118. διά Ὦϊ8 ὕλην -- κ 150. 197. 
119. Ζπετεῦ εροπἀθῖδοπεσ, άπη 

1εὈ]αξῖ ἀακῦγΗβοµετ ΜΥ έµπιις. ὑφ᾽ 
ὁρμῆς πηπ{ετ ἄεπι Απδζινπι, ᾱ. Ἱ. 
Ρεδοπεποβί γοπ ἆθπῃ αποὐ ἤσταθπάθτι 
Τεν, σα ἤιξε: Κτ. Ώι. 68, 48, 8. 

190. χραισμῆσαι ὄλεθρον, ψιο Η 
144. 396. 

191. ὑπ] ργείοισι πηῦετ ἆᾱ. 1 
γοχ ἀεπ απάτίπσροπάςθπ ος 

τρι. Η 215, 

122. ο Δυμανς.] 
129. ὃς ῥα Ἡγε]ομεχ 18. --- μάλιστα 

Ζα οὐκ εἴασχ 195 -- πΙὰ εττίεῦ. 

124. δεδεγµένος παν Ἠ]θυγ Ίπ εἷ- 
σεηίΠσομεντ Βεάεπίαπσ: οπιρ{αησθτη 
παῦθοεπα: 7α ἆἄ 10ῇ, πας αρ]αῖν. 
επ. ᾽ἀλεξάνδροιο: 7α 4 596. -- 
δῶρα ΑΡροβιᾶοι Ζα Ἰρυσόν, ῄυῖθ 
Ί. 2608. ὅ 1656. 

196. Αππιασμος εἴεμό ἀαπας 1π 
επύςοπΙεάθεπεπι εσεηεαί 7α Απῖε- 
ηοΥ: σα 1148. Η 847 Π. 

126. τοῦ περ δὴ δύο παῖδε πΙπιπιξ 
υἴέας ᾽Αντιμάχοιο 1395 απ: 6Ώθη 
ἆθββδετπ ὈῬε]άε Ῥῦμπο ΠΠΠΠΙΘΗΣ, 
Άη ΑΦίΘ]Ι6 γοη ὁ 125 τί κρείων 
᾽Αγαμέμνων. -- Λάβε Πο]ίο οαἶτπ, 
εττεῖομ{θ. 

121. Ὑρ]. Τα 108. ᾗ- ὁμοῦ δ᾽ ἔχον, 
ΠΟ] ἀεπι Ρατ[οΙρ ἐόντας Όρειραπς 
Ἱη 45 Ύετραπ Ππίζαπα: ρεπιθίη- 
841 βαοπίεηπ 6δἱθ ἆἀἱο Ἐο9οββθ 7α 
πα]ζεη, ἆα εἶε, ψΙε ἆας Ῥο]σοπᾶφ 
26]ρῦ, 5επεα ᾳθπφοτάεη Ὑαπεη. 1 
βίο ΣγεϊΠςἩ νοπι ΎΤασεηπ ααβ (190) 
ομπε Ζὔρει ἀῑε Ώοβςε ΖυγοκΠα]ίεη 
Κκοπηΐεν, 180 ππρεστθί{]ς]. 

198. νει. Θ 1897. Ῥοτ Ῥ]πτα] 
σφέας, 4 ἆοοἩ γοτπεγ παν αἶπογ ἀἴθ 
2ἃρει σεμα]θεη Ἰαβρεπ πψ]τᾶ, 1818 
816Ἡ παχ «5ο ετκ]ᾶταῃ, ἆαίς ἄος Ρίο - 
τει ἀῑε Ἠ/αἨτπεἨπιππσεη ΑσαπΠΕΠΙ- 
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τὼ δὲ κυκηθήτην. ὁ δ᾽ 
᾿4τρεΐδης: τὼ δ᾽ αὖτ ἐκ 
ζώγρει. ᾽ἄτρέος υἱέ, σὺ δ᾽ 

πολλὰ ὃδ᾽ ἐν ᾽άντιμάχοιο 

εἰ νῶι ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿4χαιῶν.' 

ὡς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα 
μειλιχίοις ἐπέεσσιν' ἀμείλικτον δ᾽ 

εί μὲν δὴ ᾽άντιμάχοιο δαΐφρονος υἶέες ἐστόν, 
ὕς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ ἸΜενέλαον ἄνωγεν, 
ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέω Ὀδυσῆι. 
αὖθι κατακτεῖναι μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ ἐς ᾽άχαιούς. 
νῦν μὲν δὴ οὗ πατρὺς ἀεικέα τίσετε λώβην." 

ᾗ καὶ ΙΠείδανδρον μὲν ἀφ᾿ 
ὁ ὃ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. δουρὶ βαλὼν πρὺς στῆῦος᾽ 

“Ἱππόλοχος ὃδ᾽ ἀπόρουσε' τὸν 

χεῖρας ἀπὺ ξίφεῖ τµήξας ἀπό 

ποἩς ταίετ]ιοτί, ἀεπι πας ας Ώθρι]- 
ταῦ νοτ]αρ. 

199, τὼ δέ ἀῑο Ἠοβρο. --- ἔναν- 
τίον Ὀϊ8δ ὥς -- Ύ 164. 

1950. Ἀροπάείβομος Ἠ]ιγ μπητ. 
--- γουναζέσθην, οἈπε Ἠήσκεισλί 
απξ ἀἷο πτβρεὔηρ]{οἩο Ῥεάεπίππα, 
{1απίεη ἹπβίᾶἈπάϊσςί, Ζα Ι 6βδ. 
[Απμαπρ.] 

191--1556 -- 7 46--50. 

159. [Αππαπρ.] 
1985--156 -- Κ 5τ9--581. 

196. εἰ -- πεπύθοιτο Ὀεάιησεπάςετ 
Ἠ/απευμβαίῦζ. [Αππαπρ.] 

Ἰηδ - Χου. 

197. μειλιχίοις ἐπέεσσιν -- ᾧῷ 589 
ππᾷ ὅβεχ ἵη ἄν Οἀγκεεο, --- ἁμεί- 
Άικτον ὃ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν -- ὢ 98. 
ἀμείλικπτος παχ απ ἀἴθβοηῃ Ὀθιάει 
Ῥήθ]]θῃ. 

198. εὖ μὲν δή ἨΝεπηπ ἆθπῃπ, 
νεο χ 951, τς σ]είεπετ Βεμίεπαπσ 
απξ ἆἱεδ Αησαῦο ἆθ68 Ἠογτεάπθτβ. 
[Απ/βαπρ.] 

140. ἀγγελίην αἱς Βοΐο: σα ΙΓ 206 
ππᾶ 206. 

11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ἐναντίον ὥρτο Λέων ὣς 
δίφρου γουναζέσθην᾿ 

ἄξια δεέξαι ἄποινα" 

δόµοις κειμήλια κεῖται. 

χαλκός τὲ χρυσός τὲ πολύκμητός τε σίδηρος" 

τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι 

1590 

ἄποινα. 

196 

δ 2 

ὔπ᾽ ἄκουσαν' 

140 

ἵππων ὧσε χαμᾶζε 

αὖ χαμαὶ ἐξενάριξεν. 146 
2 2 ’ / 

τ αὐχενα κὀψας. 

141. αὖθι ἵπ Τνοῖα, -- ἐξέμεν 
ΠΧ Ἠ16Υ ππά, 1 551. 

143. νῦν Ίπι ἄεσεπεαῦ” πα ποτέ 
199. --- μὲν δή Εὔνννα ντ ἀθπῃ. ---- 
οὗ -- 6πτθΒ: πε Ἠθβοεχίνατη ὃς σθ- 
ρἰα[θείο πχερτὔπσ]]ο]ι ἀῑε Βομίεπαης 
απξ αἱ] ἀγαῖ Β6ΙΒΟΠΕΠ. --- Λώβην 
βομπιᾶμ]]οεμο Ἠππά]πηπς, Ἐτθγοε]. 

1489 --- 890. Ζναιίερ Ηοεπα]β[ο] --- 
Ε, 856. Υ 461. 

144. 2ψεῖίος Ἠεπιρίίομ -- Η 146. 
Μ 199. οὔδει Τιοκαν ἆἀο95 216], 
ης ἐρείσθη νατὰς (ἀανοαι ἆῑθ 
Μαοπί ἀος αν) σα Βοά6π ρε- 
ἀτῆοκτ, 

145. ἀπόρουσε, νβ]. Ε' 90, νγο]] πα 
βἶε] ἆπτοα ἀἱο Εἰαοβί σα τοίθηι. 

146. Ὠϊερο ππά Ἀμπμσμο Ζῆσο 
νο ἀταπεαπικαῖό (Φ 176. γ 4841. 7 
56 Β.) αἶπὰ Ἰκαῖη. Βαψεῖβ γοη 6ἶΠπ6Γ 
Ῥοβοπάθτεπ απᾶ οἴσεπιππι]σμει. 
Ἠολαῖς ἆετ Ποπιθιίβοῃθη Μ6ΠΡΟΠΕΗ, 
ἀεππ δἷο αἶπά βθεῦθ ἆπτο]Ὦ 6ἴπει Ὀθ- 
βοπάθτη ἄταᾶ ἆετ Τεϊιάεηβεπα(ς απ 
αοίζοπ ἆθΡ Τμᾶσει οἆετ ἀπτο] αἶπθ 
Ῥεβοπάθτβ Α6ἨἨεχο Ὑεατβοπα]ά 
4θββεη, ἆειτ 5ἷθ οτ]οΙἀθίέ, πιοθνίθτό, 
--- ἀπό πα τµήξας. [Απ ηᾳ.] 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ:Λ. 9] 

ὕλμον ὃδ᾽ ὣς ἔόσευε κυλίνδεσθαι δι ὁμίλου. 
ς τοὺς μὲν ἔασ᾽. ὃ δ᾽. ὅθι πλεῖόται κλονέοντο φάλαγγες. 

τῇ ὁ) ἐνόρουδ’,. ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐυκνήμιδες ᾽ἄχαιοί. 
πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ. 150 
ἱππῆες δ᾽ ἱππῆας -- ὑπὸ σφίσι δ) ὥρτο πονίη 
ἐκ πεδίου. τὴν ὥρδαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων -- 
χαλκῷ δηιόωντες. 

1 ΑΧ , 2 / 
ἀτὰρ κρείων ΄4γαμέμνων 

αἰὲν ἀποκτείνων ἔπετ᾽, 4ργείοισι κελεύων. 
ὡς ὃ᾽ ὅτε πῦρ ἀίδηλον ἐν ἀξύλω ἐμπέσῃ Όλι" 166 
πάντη τ᾽ εἰλυφύόων ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι 

πρόρριξζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῆ᾽ 

ὡς ἄρ᾽ ὑπ ᾽τρεΐδη ᾽4γαμέμνονι πῖπτε κάρηνα 
Τρώων φευγόντων., ποΛλοὶ ὁ᾽ 

ο ες [ά «ΣΕΝΑ / / 
κείν Όχεα κροτάλιξον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας. 

14Π. ὅλμον ασε, παν Ἠϊ6Υ. --- 
ἔσσενε 5εἴσίε 1π Ῥεπεσαπο, Ἱῃ- 
ἄθπι 6τ 1Ἠτα ταῖς ἆεπι Ἐπί[ςσα 6ἴπθη 
Βίοίς σαὈ, πε 5 415. οι. Ὑετσί]. 
Άαπ. Χ, ὅδδ. ΟΡ]εκό ἄετ ἀ4ες Νορ{εΒ 
ππᾶ ἆθτ Ατπιε Ῥεταπῦυία Ἠππιρϐ, --- 
πυλίνδεσθαι Ιπβπιαν ἄετ Εο]σε: 85ο 
ἀπ{5 εχ ἀθβίπ το]]θε: να]. µ 445. 

148. τοὺς μὲν ἔασ᾽ ὃ δ᾽ -- 4496. 
Ἐ, 148. ἔασε 11Ε[5 Ίεσεπ, ομπθ 
βἵθ ἀετ Ἠδείαπςσ 7α Ῥοπααῦαα. -- 
πλεῖσται Ὀϊδ φάώλαγγες -- Ο 448. 
-- πλεῖσται ρτλαϊκα αν: απι ἀῑςλ- 
{εβίςετ, σε]. Ῥ 9ο, 

150. ἀνάγκῃ αα5 Νοέ, ποῖρθ- 
ἄταπσεπ, 1πΐο]σε ἆθ5 Απούατπις 
ον Αομᾶοτ (149). 

161. ἵππῆες: ἀῑε νοτῃοαιτ (41) αὐ- 
Ρεείθσεπεη Ἰ/ασεπκιπαρέεν πιᾶ[βίθπ 
Ἀ]κο ται Ὑετίοίσαπσ ἀ65 Εεϊπάθς 
ΙΠΖΥΥΙΦΟΠΕΠ ἀἱε Ίασενπ Ὀθείεσεπ 
Ἠβθεῃπ. Ιπὰες Ώοσπγει{ε]ῦ πιαη π]οπ 
ομπε ἄταπᾶ ἀῑε Ὀνερτάπσ]ο]]καιῦ 
του 150---154, πΒβοἩ ἀεγτεη Απςδ- 
δοπεϊάσπα ἀοτ Ὑεχρ]εΊοβ 165 ἹΤηῃ 
ἐμπέσῃ ραββεπᾶ απ ἐνόρουσε 149 
ΕπςηΏρθη νὔτᾶς, 

162. ἐρίγδουπος αἱ Βεϊπνοτί ἆθτ 
Εῆ[δε πιαχ Π16Υ. 

159. χαλκῷ δηιόωντες πε Ρ ὅ606, 
Ῥεζιθμῦ βἶοὮ 5οποΠ] απἲ πεζοί, νΝ1θ 
απ{ ἱππῆες. 

164. αἰὲν ἀποκτείνων -- ϐ 849. 
4 118. -- κελεύων Ιεῦ πὶοιΏ ἆπο- 

ἐριαύχενες ἵπποι 

160 

κτείνων Ρ1ε1ο] Ρεονἀπεῖ, βοπάετη Ῥ6- 
βπιπιῦ ἀποκτεύνων ἔπετο Ζ1188ΊΊΤΗΘΗ. 
--- Ώει Ύεις πετ{Β]]ὁ ἵπ σγγεὶ 5]είοπο 
Ἠᾶ]ίοα, ἀοοὮ 5οΗΙθ[ὲ 5ἶοῃ ἔπετ 
πεσεη ἀοχ Εείοτι 6ησεγ απ ἀῑε {ο]- 
σοπάεπ ὙΠοτίθ απ: Ζα 154 ππά γ 94. 

166. Ἀμπ]σμο ετσ]αίοπθ νοια 
Ἠαἱάρταπα Β 465 {. 396 6, 4908. 
--- ἀἴδηλον (ἆ ϱγίναί. ππὰ «Γιδεῦν 
νετᾶετβ]1ο]μ. -- ἄξνλος πα ες, 
πο] στεῖα]. --- ἐμπέσῃ τοπι Ἐεπες, 
ψῖο Π 11, Παταϊιπρτ]ς]Ἠῦ. 

166. εἰλυφόων νοη εἰλυφάω, {οτῦ- 
απ Γοτυπᾶ]σεπα, παχ Ἠ]6χ, 4οοῇἨ. 
Ύ 495 εἰλυφάξζω. ΟΡ]εκί πὺρ. --- 
φέρει, π8ε]ι ἆθτ Εαπ]εἴδαπα 4ε5 Ύει- 
σ]εῖοὮς ἁἆπτοἈ ὅτε πο Κοπ]. ἆθτ 
ΙπαΙκαθιν: Ζα Β 148. 

167. πρόρριζοι πῦ ποτσεκεμτῦες 
Ἠγανσε], σα [641 ρτο]ερῦΙβο-ρτὰά]- 
Καῑῑν ζα πίπτουσιν -- επυνανπε]ϐ, 
πχ Ἠ]εγ ππᾶ Ἡ 416, νβ]. ὢ 249. 
--- ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ: υβὶ. 
ὦῷ 965, Ῥεαάτᾶπσί ἁπτοεῃ ἆἀ6θ8 
Έσεπατς Αποζιστι, Ἀμπ]Ιοῃ νοπι 
ΊΜαββεν ε 920. Α]θεταδίοη ἆ68 π. 

168. κώρηνα απιβοιτείρεπά, π1θ 
. ὅδι. 200. 'Ι 407, τνρ]. 4 909. 

169. ἐριαύχενες ἵπποι: τα Κδ0δ. 
160. Ἐτείες Ηεπι]κοἩ: τβ]. Ο 408. 

προτάλιζον παν Ἠϊετ, πιβοπΌθη 
Υ8ΒΑΒ6ΙΠ ᾱἷο ΊΜασεπ, Ῥτᾶσπαπῦ: 
18986]06Π πα] ἆθῃΠ Ἡίασεν ααΠῖη. --- 
ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας: Ζα ἆ ὃτι. 



ρ4 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας' οἳ ὃ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

κείατο γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόχοισιν. 
σ 2 2 / ο Δ 2 ’ 

[Ἔμκτορα δ᾽ ἔκ βελέων ὕπαγε 2εὺς ἔκ τε κονίης 
) 2 2 ’ εν 2 [κό ή -- 
ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ Ὁ΄ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ'] 

᾽Ατρεΐδης ὃ᾽ ἔπετο σφεδανὺν «αναοῖσι κελεύων. 166 

οἳ δὲ παρ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ «αρδανίδαο. 
µέσσον κἀπ πεδίον. παρ ἐρινεὺν ἐσσεύοντο 
ἱέμενοι πόλιος' ὁ δὲ κεκληγὼς ἔπετ αἰεὶ 
᾽ατρεΐδης. Λύθδρω δὲ παλάσσετο χεῖρας ἁάπτους. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὺν ἴκοντο. 1τ0 
ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἴἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. 
οὗ δ᾽ ἔτι κἀμ µέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὥς, 

ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ 

πάσας' τῇ δέ τ᾽ ἴῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος" 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 1πδ 
Ρα μη / 2 ωή α / / πρῶτον. ἔπειτα δέ 9 αἷμα καὶ ἕγκατα πάντα Λλαφύσσει: 

Τιεσηα{ί ἀα]κ(γ]εσμεν Ἠ]ιγίμπαας απ 
Ἠπαίαηπρ ἆοτ γο]κα]ε ο ππά α. 

161. ἠνιόχους ὈθσγαΙί ἴπα πγεῖίθ- 
ΤΘΠ ΒΙΠΠΘ ΔΠΟἨ ἀἱο Ἰασεπκάπιρίευ 
της: Ζα ϐ 89. 

1629. Ζα ἀαὶ ἵπ ἀἆἴθεειῃ Ἰλοτίοπ 
επἰ]λα]ίοπεπ Ἰτοπῖθ νυρ]. 9956. 455 {. 

168. ὕπαγε Ἠ1εν αὈπγθϊολθπιά νοπα 
ρενὔπη]οποη (6 ὔταποα Ἱπ ἆθπι 
ΒΙπηο: Γἤλμτίεο ππ{θχ πες, οἆετ 
4α ας Ἱππροσ[εΚκ{ νοπ ἆετ Ζεἴς πνΏ]ι- 
τοπᾶᾷ ἆθ6β σαηζεπ Καπιρίες δίεΗί, 
της ἐκ βελέων: Ἠϊα]ί Έετπ ἆθπι 
Ῥ ετεῖο] ἆοτ ἄ6βς1οββθ. Ῥοπεῦ 
νηχάἀ πνετραπάοη ὑπὲκ βελέων 
4 406. Σ 959. [Απ]μαπρ.] 

164. Ἠδιίαπρ εἴηπζε]πεν ϱΙΠπΠ]Ι ες 
2"ρο 7Ζατ γεταηδομαι]επαπς ἆἀεβ 
π]]άεῃπ Βεπ]ασηίσειἄπιππε]: τν]. 
1 612. Κ 998. -- ἨὨῖε Ἠϊετ ἆἀεπι 
Ζεαπς Ὀαϊσε]οσίε πππαεθ]ῦαχο ΕΙπ- 
νΙτκαησ απ Ηεκίογ 180 π]ομί γετ- 
εἴπραχ παν ἆετ 186 ογ[ο]σεπάεπ 
Ῥεπάαπηπςσ ἆετ Π]δ απ Ἠεκίος 7α 
σ]ειεηθπι νοκ. Ὀρετάϊος πηΐεγ- 
Ῥχδσπεηπ Ὠθιάο Ύθγβο 1π βὔτεπᾶοχ 
ἸΜεῖεο ἄεπ Ζπβαπιπιεππαπς ἆει Βτ- 
7Π]αης. 

προ --- ΠΠ δυο. 
166. Ἴλου σῆμα: α Κ 416, νρ]. 

4 9τ5. [Ἀπ]μαπς.] 

107. ἐρινεόν, Ἱπ ἀθι Νᾶμπο ἀθτ 
ούαᾶῦ: Ζα 7 488, 

168. [έμενοι π.: ναι. κ 699. 
169 -- Υ 608. 

1Τ0. Ὑρ]. 2 231. Ι 864. φηγόν: 
Ζα Ε 693. 

1Τ1. ἵσταντο ἄε εοπαίω: 8αο]ι- 
ἴοη β1οθ βίαπάζαλμα]{οπ. Βα]εκί 
146, πο 112 ἀοτ ἀεορεπεαΐῦα οἵ δέ, 
ἀ4ϊο απἆστῃη, 26ἱρί, πΙομῦ ἀἱο (9- 
βαπζηθΙς ἆατ χο, βοπάθτη πχ 
οἵη Τα], ἆῑορ νοτάθτείθη., 

112. βόες ὥς: νρ]. γ 299. 
118. ἐν νυκτὸς ἀμολγώ, πχ Ἠ1θ 

της ἐν: 1πι απο] ἆοτ Νασ]ζ. 
114. πάσας α]]σαπια], Ἠθινοι- 

σεποῦεη ατα Βολμ]τίς ἆθβ ἀεάαπκεης, 
απ ἆθεη ἄεσεπεαί» τῇ δέ τ ἴῇ νοι- 
ΖαὈετείθεη: Ζα Ἡ 90. --- τῇ δέ τ 
ἴΠ: ἆθετι αΌαχ, ἆθπι 6ἶποαπ: ΥρΙ. 
υ 110. Κν. Τι. 6ο, 8, π. -- ἆνα- 
φαίνεται ΡΙ8 ὄλεθρος -- Ρ 244. Ὑσ]. 
Ῥ 156. τ ὅδτ. 

1τ6 -- Ρ68. Ὑρ. 4 114. 
1Τ6 -- Ρ 64. Ὑρι. Σ 688, πρῶ- 

τον, ἔπειτα δέ, ψὶο Ζ 260. Π 229: 
σα Ἡ 90. Λαφύσσει ἆπβ ΈΤΒΘΒΕΠΒ 
πας] ἀεπι ἀας Μοπιθηίαπο Ῥεσθῖο]ι- 
πθπάθη ΑΟΥ. ἔαξε σαπι Απθάτποκ 
4εν Ώααετ ἆετ Ηαπά]αηᾳ. 



11. ΙΔΙΑΔΟΣ ΔΛ. 11] 

ὧς τοὺς ᾽άτρεΐδης ἔφεπε κρείων ᾽άγαμέμνων 
αἰὲν ἀποκτείνῶν τὸν ὀπίστατον. οἳ δὲ φέβοντο. 
[πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων 

᾿τρεΐδεω ὑπὸ χερσί" περιπρὸ γὰρ ἔγχεῖὶ ὃῦεν.] 180 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
ἴξεσθαι. τότε δή ῥα πατὴρ ἀνδρῶν τε δεῶν τε 

Ἴδης ἐν κορυφῇσδι καθεζετο πιδήέσσης, 

οὐρανόθεν καταβάς ἔχε δ᾽ ἀδτεροπὴν μετὰ χερσίν. 

Ἶριν ὃδ᾽ ὤτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν' 186 

μβάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα. τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες. 
ελ ον ον / ον 3 / / » 
Όφρ ἄν μὲν κεν ὃρᾷ ΄4γαμεμνονα ποιµενα Λλαῶν 

Φύνοντ᾽ ἐν προµάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν., 
/ 3 3 / λ 2. 2 λ 2 / 

τόφρ᾽ ἀναχωρείτω., τὸν ὃδ᾽ ἄλλον Λλαὺν ἀνώχδω 

µάρνασθαι δήίοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην' 190 
2 ) 2 / 2 ο] Δ λ 3 / ω 

αὐτὰρ ἐπεί κ΄ ἢ δουρὶ τυπεὶς 1 βλήμενος ἰῷ 

εἰς ἵππους ἄλεται. 

1ππ. Ῥεϊὶ ἆει Απποπάιπσ ἆἀες5 
Ὑετσ]εῖοἩς ἰἐτιδῦυ απ Βίε]Ιε ἆθτ 5ε- 
φοπεποπίοη τος (112) πιεᾶετ 
ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΗ 1π ἆεπ Ὑοτάρισταπάᾶς 
σισ]ειοι οἱιερῦο ἆἀἱε Απαζηναις 
114 Π. αἵη πεπθρ Μοπιεη{. 

118 -- ϐ 8945. γε]. 4 154. αὖὐέν 
1εάθεαπια]. -- ὀπίστατον παν 8η 
ἀϊθβεηπ Ὀεϊάεπ Ῥέε]]εα. Ζαπι Αγιο] 
Ῥεΐπι Θαρετ]αν: Ζα Κ 286. 

119. Ώιϊθβεν ππά ἀ4εΥ {ο]σεπᾶς Ὑ ους 
πανᾶθπ 8οποπ τοη ἀ4επ ΑΙἴεπ αἱβ 
εἰτεπάρ ἨΠεάετλο]απσ ἆες 1ὔ8. 159 
(6οεασύεπ τεγποτίεη. --- πρηνεῖς 
Κοπἰτα μονό παχ Ἠϊετ, 

180 -- ΤΠ 699. περιπρό παν Π 
ἄ1θεοπ Ῥειάσεη ύε]]6εἩπ, τίησε τοΥ- 
πᾶτος, ᾱ. Ἱ. π8βοῖ α1θη Βοϊζθη 
γοτᾷνιησεπἆ. 

Υ. 181--210.Ώ16 Βεπάτηπςσ ἆθτ 
Ίτ1β σα ΗεΚ{οΥ, 

1861. Ἐτείες Ηοπι]βθίοἩ: σα Κ 9656, 
Ἄνγθῖζες: νσΙ. Ζ 821. -- ὑπὸ πτόλιν: 
Ζα Β 216. 

1862. Ἠχείες Ἠσοπιϊςίϊο] --- ὃ δ1δ, 
2ηεῖζες -- 4 644 ππὰ ὃ[οτ. 

189. Ἐτείες Ηεπιϊθίαοὰ -- 3 882. 
05. Χ 1ΤΙ. πιδηέσσης παχ Ἠϊθυ, 
βοη8ῦ πολυπίδακος. 

{ ια / 2 /, 

τότε οἳ κράτος ἐγγυαλίδω 

184. Ἐτείος ἩοπιϊκοἩ -- ἕ 981. 
υ 81. Ρ 645, ππεϊῖίθε: νο]. ω 9. 

186 --- Θ:908. [Απμαπα.] 
186. Ἐτεῖει Ηεπ]κβοἨ -- 6 999, 

0 168. ο 144. βώσν᾽ ἴθι: σα Β 8. 
τόν απε ἀα5 Εο]σεπάς Ἠϊπνγεϊβεπᾶ, 
416β6η Ῥοβομεῖά, Απάίνασ, τνῖθ 
τ 685. -- μῦῦον ρε 1 499, 

τοι 4 8939. 
181. ὄφρ᾽ ἂν μέν πεν, πθ ε 961. 

ἕ 3259. ἄν ιπᾷ κέν ἵη μον 
Ῥαΐσζσ]ιεαε γοτραπᾶεη: Κτ. Ὀι. 
8, ὃ. -- ὁρῷ Κοπ]απ]κν ἴπι ίσα 
ἄθε Ἐπέ, -- Ζηοῖέος Ἠεπ]ρί]ο]ι, πο 
Β 948 απᾶ ὄ[εν. 

188, Φύνοντ᾽ 180 πποᾶα]ο Βεβίϊπα- 
πηππσ σα ἐναίροντα, πε]ολες ἄας 
αἰβεπί]]ο]ε Ῥνάακαξ σαπα Ου]εκέ 
γαμέμνονα Ῥ1]4εὔ. 

189. ἀναχωρείτω πϊολί νοπι νὸὂ]- 
Ἠσεπ Ὑετ]αδδεπ ἆετ Ῥοπ]αςΠέ, βοπ- 
ἄδτη ηταν τοπ Ψατπιθιάεη ἀθξβ Καπι- 
Ρρΐ6ς: νσ]. 211 Π. - ἀνώχθω ὃ. Έ6υ- 
8ΟἨ Τπωροταξ, πα ἄνωχθι νοη ἄνωγα: 
καπ ο αι, απ. 

190. Ἐπείον Ἠθιπίεβίο --- 1 811. 
Ῥ 148, 7υοἱίθε -- Ε 84 απᾶ ὄ[ΐτ, 

191. τυπείς γοπι 9{ο(8. 
192. ἄλεται -- ἄληται, Κοπ]. ΑΟΥ. 

ποη ὤλλομαι, παν Ἠ16Υ. --- κρώτος 
ἐγγυαλίξω -- Ῥ 906. 
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ατείνειν. εἰς ὅ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκηται 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὺν ἔλθῃ.ν 
ὡς ἔφατ. οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεµος ὠκέα Ἶρις, 

βῆ δὲ κατ Ἰδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἰρήν. 
εὖρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος. Ἕκτορα δῖον. 
ἑστεῶτ᾽ ἔν 9) ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν" 
ἀγχοῦ ὃ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις: 
.»Έκτορ υἱὲ Πριάμοιο, «1ιὶ μῆτιν ἀτάλαντε. 

Ζεύς µε πατὴρ προέηκε τεῖν τάδε μυθήσασθδαι. 

ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾶς ᾿4γαμέμνονα ποιμένα λαῶν 
Θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν. 

τόφρ᾽ ὑπόεικε µόχης. τὸν δ ἄλλον Λλαὺν ἄνωχθι 
αάρνασθαι δηίοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην' 

αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῶ 

εἰς ἵππους ἄλεται. τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει 

αχτείνειν. εἰς ὕ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκηαι 

δύῃ τ) ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.« 

ἡ μὲν ἄρ) ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 
Ἕκτωρ ὃ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε. 
πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ὤχετο πάντῃ 

ὀτρύνων µαχέσασθαι. ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾽Αχαιῶν. 

198 -- Ῥ 4604. κτείνειν ΤΠ. ἆατ 
πιὂσ]1οἈ 6η Ἐο]ρε: ἀἆαί[β ϐΥ πΙΟΤ- 
46π ΚαΠΠ. --- ἀφίκηται ΚΟΠ]. ΑΟΓ. 
Ξ Επ. εκαοῖ. 

194 -- Ῥ 40ὔ. ἐπί τα ἔλθῃ. -- 
ἱερόν: 7Ζα 6 66. -- Ὑ. 195. 194 είθ- 
Ἠεηπ πι πάθταρτας] πΙοΒὲ πας πε 
ἀεπι Παϊβομ]αί[β 4θεβ Ζει» Ο 2844, 
βοπάθτη αποῦ πρ ἆ4επ ΕτοεϊρηΙβεθη 
4ει {ο]σεπάοιπ Ετζάλμ]απᾳ, ἀεπῃ πος]ι 
γοτ Βοπποεπιπίετραηπςσ ἰταὶρέ Ῥαΐο- 
Κο ἀῑε τοι απβ ἆεπτι Ῥομῖῖε- 
Ίαροι /σατῆοκ. Ἠεκίοτ οτπᾶμηῦ 
958 Ε, ἀἴθεετ Ὑογμοεϊίδαηπσ ηΙσΠῦ. 

196 -- Ο 168. οιβίε Ἡαπιϊβίιο]ι 
δπετ. 

196 -- Ο 169, νο]. Ο 231. Θ 410 
-- Ο π9. Ἴλιον νγοπι ἄεριεί ἆετ 
Φίαάῦ. 

191 -- 03289. Ὑσ]. Ι 661. εὗρε 
βΑγπάθΙβοἩ: νσΙ. Β169. 4 92Τ. Ντ, 
Ρῇ, 59, 1, 8. 

198 -- 4 906. 

196 - 

200 

9056 

210 

199 --- Β τοῦ, Γ199, ϱ 87. [Απ-. 
παηρ. 

90ῦ Ξ- Η απ. Ετείες ΗειαϊρΙοἩ -- 
Ο 244, 7πεϊιζθ ὅεοτ. --- υἷέ παῖῦ 
νοτκήχ2ίεπι Ώιρβίποπς, Ζα 4 4Τδ. 

901. Τρ. ὃ 829. τεῖν εοπεῦ πι. 
Ἰη ἀ4εν 0ἀγβεεθ. [ΑπΠαπρ.] 
303-309 Ξ- 181-- 194. 
904. ὑπόεικε μάχης Πα]{ο ἀ1σ] 

{τη νοηπ ἆθπι ΒετοῖοἈ ἆ49θβ 
Καπιρίος: νρ]. 168. 

208 Ε. [Απ]μαης.] 
210 -- 6 426. Σ 205. « 188. 

γ. 911--269. Ἠεκίοιτ εἴα]] 
41ο βοΠ]ασ]ῇ πθτ; ΑσΑΙΙΘΠΙΠΟΠ. 
οτ]οσί ΙρΠμΙάατπιαςβ, π]τὰ αΌθ' 
πτοηΚοοηπτετγιαπάθί απά πατι{[ς 
ἀἷε βο]π]ασοΠίῦ τ6τ]αββθη. 

911---914 -- Ε 494-490. 7 10: 
--106. [Απμανσ.] 

211. Ὑρι. σα Γ 29. 
214 --- Ε 497. Ζ 106. Ρ 943. 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. ρτ 

Αργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. 

ἀρτύνθη δὲ μάχη. στὰν ὃδ᾽ ἀντίου. 

ἔσπετε νῦν µου. 
ἐ 

ὕς τις δὴ πρῶτος ᾽4γαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν 
ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. 

Ἰφιδάμας ᾽άντηνορίδης ἠύς τε μέγας τε. 

ὃς τράφη ἐν Θρήκῃ ἐριβώλακι. µητέρυ μήλων 

Κισσῆς τόν γ᾿ ἔθρεψε δόµοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα 
µητροπότωρ. ὃς ἔτικτε Θεανὼ καλλιπάρ]ον᾿ 

2156 

ἐν δ᾽ ᾽4γαμέμνων 

πρῶτος ὄρουσ). ἔθελεν δὲ πολὺ προμώχεσθαι ἁπάντων. 
μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι. 

220 

2ο6 
2 Δ 2 ρ' 2 2 / ./ / 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ ἥβης ἐρικυδέος ἴἵκετο µέτρον» 

αὐτοῦ µιν κατέρυκε., δίδου ὃδ᾽ ὅ γε θυγατέρα ἡν' 

γήµας δ᾽ ἐκ Θαλάμοιο μετὰ κλέος ἴκετ ᾽4χαιῶν 

σὺν δυοκαίδεκα νηυδὶ κορωνίσιν. αἵ οὗ ἔποντο. 

915 -- ΙΙ 415. Ἐτείες Ἡσαιπαϊβο] 
-- Η419. Ν 885, ππεῖσερ --- ΙΙ 508. 
ἐκαρτύναντο φάἄλ., Μεᾶ.: πιαοπῖεη 
1μτο Ῥοηπ]ασολίταιπεη εἴατε, 
ἀατο]λ {εβίος ΑποϊηαμἀστεσΏΙε[βεη, 
ᾱ. 1. Ῥήάείεη βἴατκο Ἠείμπεη, 

916. ἀρτύνθη μάχη, να]. Ο 308, 
416 Εοἱσο 4ετ νοτπετσεπεπάεη Ηαπά- 
Ἰαηπσεῃ: {πιδίγιεία εδ ασαἴεδ, ᾱ. Ι., 
πγθι! ἀἱθεβε]ρο απίετρτουπεπ παν 
ἀπτοα᾽ ΑσαπιεπιποπΒ ταησεκίῆτηςα 
Ὑοτάτίησεη, 8ἱε6 πατε Ἠθετσθ- 
αἐθ]]ί. --- στάν τοπ Ὀθιάρη Ῥατ- 
{θίθῃη.  ὠἀντίοι "οἰπαπάετ’ οπί- 
σθ6ροπ, πε κ 991. -- ἐν δ᾽ 8 
ὄρουσ᾽ --- 91 1 

917. ἔθελεν δέ ἵπ οπιαβθίςεπεγ 
Ῥήθ]]απσ Ζαπη τογµεισεπεπάεη Ψει- 
Όσαπα, Ῥεστήπάεπα, -- προµάχεσθαι: 
νο]. Ρ 5568. 

918. Ὑσ]. σα Β 484. νῦν, παῖῦ Ἠετ- 
ποτπεῦαπσ ἆ6β οὔεπ ὈΏοσειοηπεῖατ 
Ῥδάθιίβαπηθη Μοπιεηίθς, ῄἹπο ἀῑθ 
Ῥομ]ασλί εχπεπετίέ ππτά. Έδεη ἀῑο 
Ῥεάεπίαπσ ἀ1θκος ἸΜοτηθηζεΒ, ἀἷθ 
ἀαάπτοι οτπδπόΟ π]τὰ, ἀα[ξ Ασα- 
ΤΠΘΠΙΠΟΠΑ πηᾶσλείο Ηε]άεαίπαῦ αἱς- 
Ῥα]ά βαϊῖπε Ὑενγψιπάπησ ηβο] βἱο]Ὦ 
216Π0, 160 ἆεν ταπᾶ Εντ 4ἱε ΓεΙ6Υ- 
Ίσπε Απταίαηπσ ἆετ Ἀπβαη, ἆθτετ 
Ὑήββδεπ ἆθεπι Γομίεν ἄρτίσεπς παν 
Εν ἆεη οτείεη ἀετ {ο]σεπάεπ Κἄπι- 
Ῥίε τα Ἠιήε Ἐοπιπιεη ο]. [ᾶΑ- 
παπς.] 

219 --- 09 ππᾶ 42951. 
991. ἠῦς τε µέγας τε οἳῦ γετΌπη- 

ἄεω, εοπὂτ απ στο[ς. 
259. μητέρι μήλων πίο Ι 4Τ9. 

Β 696. ο 2256. [Απ]ματς.] 
925. Ὑσι. Θ 985. Ααγηάείοη εςκ- 

Ῥ]μοσάνατη. 
9354. μητροπώτωρ πατ Ἠϊθ6χ. --- 

Θεανώ Ἀοφείοιπι Ζα Θεάνειρα, 7ᾳ 
Έ το. 2 998 1. ἀεπιαπ]Ιπ ἆθς Απῖε- 
πΟΣ, Ῥτ]θβύετίη ἄεγ Αἴ]ιθηε 1π Ττο]α. 

906. Ἐντείερ ἩσπιιαίίοἨ -- ο 966. 
ἤβης µέτρον πο ὃ 668. 1 811. 
σ 21π. τ ζδ», 485 Υο]]τιαίς ἆατ 
φαἀσαοπᾶ, ἀἱδ ὨἨείο ἀες ᾖπσεπά- 
8ἱ06Υ8. 

906 -- 7 192. κατέρυκε ππᾶ δί- 
δου ἄε οοπαίΐι, Ἰείσίετες Ῥοῦ απ. 
ἸρηΙάαπαα5 Ἠεϊταθείθ αἱδο 8εϊπες 
Μπαεΐεν Ῥομπγεεύον, πο Γἱοπιθᾷςθε: 
Ῥ 419. 

221. γήµας ᾱ. 1. απ θε]ραχ πας] 
4ει Υοενπιᾶμ]απς. πο ἐκ Δαλάμοιο 
ἵαας 4επι Βταπίσεπιας{ἡ” να]. 
Σ 492, απᾶὰ 3948 πεὶσ. -- μετὰ 
ηλέος ἴπετ᾽ ᾽ἀχαιῶν εἰσεπί]ῖο]: χ ατα 
Ἠϊπίον ἆ4ετ Καπάο ντοη ἆ4ε6π 
ΑΟἨΒΘΕΥἨΠ (ποη ἆἀεπι Ζαρα, ἀετ 
Αολᾶετ σεσεπ Ττο]α, τρ]. 21) Ἡες, 
πε]ομο ἴἨππι σ]εϊοπκαπι ἄεηπ Πες 
η8αεἩἈ Ττο]α νε; πῖ: ααξ ἀῑθ 
Κιπάςε: το]. Ν 864, 

999, Ὑσ]. γ 16. 



68 1. ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 

Α 

9 
αυτ 
ο, 

ο ” ο οἳ ὃδ᾽ ὅτε δὴ σχεδὺν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες. 
᾽Ατρεΐδης μὲν ἅμαρτε. παραὶ δέ οὗ ἐτράπετ ἔγχος. 
᾿Ιφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην., Δώρηκος ἔνερθεν. 

νύξ’. ἐπὶ ὃδ᾽ αὐτὸς ἔρεισε βαρεύῃ χειρὶ πιθήσας" 996 
οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆραο παναίολον., ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
ἀργύρω ἀντομένη µόλιβος ὣς ἐτράπετ αἰχμή. 

καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων ᾿4γαμέμνων 

τὰς μὲν ἔπειτ ἐν Περκώτῃ Λίπε νῆας ἐίσας. 
ὶρ ὁ πεξὺς ἑὼν εἰς Ίλιον εἰληλούθειν" 990 

ὕς ῥα τότ᾽ ᾽άτρεΐδεω ᾽4γαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν. 

ἕλκ) ἐπὶ οἵ μεμαὼς ὥς τε Λίς, ἐκ δ ἄρα χειρὸς 
’ ν  - 0.2 3 / -- Δ - 

σπάσσατο" τὸν ὃ᾽ ἄορι πλῆξ αὐχένα. Λλῦσε δὲ γυῖα. 240 

ὡς ὁ μὲν αὖθι πεσὼν κοιµήσατο χάλκεον ὕπνον 
/ 3 λ .. 2 / 9 . κ) / οὐκτρός. ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων. 

κουριδίης. ἧς οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ ὃδ ἔδωκεν' 

209. ἐν Περκώτῃ: 7Ζα Β 886, ἵπι 
ἀεὈιθῦ ἆατ Βίααί, 

250. Ἐτείοι ἨοπιϊβΙςὰ -- 4 3951, 
2ΥΥ6οἵίθς -- Ε 204. 

981. ὃς ῥα ἀϊθβθς ἄ18ο, ΖαΥ 
Ενζᾶπ]απς 919 {. σατήσ]κ[ἤτεπά, 

995». Ὁρ]. τα Γ 16. 
998 --- Ν 606. παραί πιῖ Τ,οκαῖν- 

επάαπσ: σα Β Τ11, βατ Ἀτίς, ἃπ 
Ἰρ]ήάαπιας γοτρεῖ. 

984. κατὰ ζώνην ἵηπ 4ετ αἴτ- 
ἰε]σεσεπά, νρ]. Β 4τ9. εν 
αἴἄτίοα], ζωστήρ 286, νατάε απ{ ἆθτ 
Απ[βοηβθϊίο παπά παπι ἆσοπ ππίθγη 
Ώαπὰ ἆεξ Ῥαπσθτ [θείσεβομπα]]ζ. 
-- θώρηπκος ἔνερθεν ππῖθη πι 
Ῥαπζαχ, νρ]. 2ὔ2. [Αππαπρ.] 

ο5ὔῦ -- Ῥ 48. ἐπί τα ἔρεισε 
ἀτᾶοκίε πας]: νρι. Η 969. -- 
αὐτός Ίπι εσοηβαίζ 7α ἆθπι ἀῑε 
114176 β{ο[βεπάθη Άσγπι 6 ε]ρεί 
πας ἆατ γιομῦυ βείπθος Τ6ἱ0θε. --- 
βαρείῃ χειρὶ πιθήσας: νβ]. φ 916, 
ᾱ. 1. ἆθτ ἨΓαοπι ἆθβ Αχπιος ΓΓ6ἶΘΠ 
Βρίθ]ταππι ]α2βοπά. 

296. ἔτορε πηιατ Ἠϊθ6χ, --- παναί- 
ολον νοηπ ἆθπι ι]θθγπεηπ Βεβομ]ασθ 
(ἀργύρῳω 251). -- πολὺ πρίν, νβὶ. 
1 950: 6ο ο ἆεπ (τπτ ἁπτοῃ- 
Ῥομτεηῃ Κοπη{θ. 

98Π. µόλιβος παν Ἠ16χ. -- ἐτρά- 
πετ αἰχμή Ὄος εἶε]λ ἀῑε ΒΡρΙΐἴ7ζθ 
ππῃ, 

9358, τό γε Όθπορειπ απ{ 4.8 Ῥοῖ 
αἰχμή νοτεομναρεπάο δόρυ (Βεμα{), 
νο Π 1154 

959, ἕλκ᾽ ἐπὶ οἳ, παολάθπι 61 Ὀθίπα 
Ἐπρτεϊξεηπ ἆοβ Βρεθτβ ἆθπβο]ρθι 8118 
ἀοπι ἀπτί ροτί8Βθη, ζοµρ οχ 1λπ Ζα 
βἶἴο] αἵἶῃπ, Ῥες ΑΏβοβ]α[5 ἀἆϊθβοι 
οἶπο ἨΓαῖ]ο ἀαπογπάση Ἠαπά]απς 1πι 
Λοτϊεῦ σπάσσατο: να]. Μ 9898. -- 
ὥς τε Λίς ρο]ιῦτί πχ σα μεμαώς. 

940. ἄοορι πλῆξ᾽ αὐχένα: Ὀοῖπι 
ΑπΙεΠθπ ἆ468 Ῥρθσίθβ ἀπτοι Ασα- 
ΙΠΘΊΗΠΟΠ Πα 8 ΠρμΙάσπηας {ο]σεπά βἱοἩ 
νοχσερεισίύ απὰ 180 ἆθπι Αρ. 8ο 
ηΏ]ο ϱΘΙΟΠΙΠΙΘΗ, ἀα[ς ϱς ἴἨπι ταῖς 
ἆσπι Ῥολποτο ἆοπ Ἀαοσ]κθπ ἴτοβθτ 
Καπη. 

941. κοιµήσατο ΑΟΥ.: ΒΕπ]ς 1Ἠ 
ΒΟΠ]άΠΙΠΙ6Υ. --- Ἰάλκεον ὕπνον 
(νβ]. ν 80 πᾶ Ἡ 482) πατ Ἠ16Υ, 
πασλσεαλπαί νου Ψετρ]. Λεῃ. Χ, Τ46: 
ΑοσιβαΜίν ἆθβ ΤηΜα1{5, πο Ῥ6ῖ εὔδω 
β' 445. [Απ]μαηρ.] 

949. οἰπτρός Απβταῖ, ψἱθ απ ρ]εἷ- 
οπεχ Βίθ]ιο νήπιος π. ι., ἄθτ Ὦ6- 
ΚκΙασθηπαποετίε: Ὀοστήπᾶευ ἀπχο] 
ἀϊε Ῥεϊάεπ {ο]σοπάειπ ΒεβίπιΠιπη- 
ροη. ἀπό {θτη νοη. -- ἀστοῖσιν, 
πιχ Ἠ]6ν παπά ν 193, βεἶπθη Μτί- 
Ῥϊνσετη. 

945. πουριδίης ἆἄει τθολ{τιᾶ - 
[β1σ ναγπιᾶμ]ζα6π, ΤοἨ ηθπεπΠι Ἠ- 
Ἐπᾶρέεπᾶ απ΄ ἀλόχου, Ἰερῦ πας 



αἵγας ὁμοῦ καὶ ὅις, τά οἳ ἄσπετα ποιμαίνοντο. 

11. ΙΛΙΑΔΟΣ ΑΔ, μυ 

πρῶθ) ἑκατὺν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπέστη. 
245 

'. δὴ τότε γ ᾽τρεΐδης ᾽άγαμέμνων ἐξενάριξεν, 

βῆ δὲ φέρων ἄν ὅμιλον ᾽4χαιῶν τεύχεα καλά. 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν. 

πρεσβυγενὴς ᾽Αντηνορίδης, κρατερόν ῥά ἓ πένθος 

ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. 2950 

στῆ ὃ) εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν ᾽άγαμέμνονα δῖίον. 
Ἅ / λ ω / 3 τω 2/ νύξε δέ µιν κατὰ χεῖρα µέσην, ἀγκῶνος ἔνερθεν, 

ἀντικρὺς δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὺς ἀκωκή. 
το, 2 ῥίγησέν τ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέµοιο, 

ἄρ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽4γαμέμνων' 

ο σ] 

ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. 
5 

μνηστῆς (ᾳροξταΙ) πγεσεή ἀθ9 ο]- 
δεπάεη παομάτᾶοκ]Ιο] ἀῑε ππ{ετ ἆθπ 
Ἀρ]μοπεη (οερτᾶποπεπ νο]ποσεπο 
{όττα]σ]ε Ἐῑθ Ἀθτνος, ἄῑς ΊἨπι οΏθπ 
4επ Απβρταοὴ απξ άθη 6 επί» ἀθς 
Ίμεῦε εΙοπετίθ. --- οὔ τι χάριν ἴδε: 
Κα]ποατ]αῖ Ώαπ] οταν, ποσα 
ἀα5 {οἸσοπάο πολλὰ δ᾽ ἔδωκε α- 
πεγβαζ]ν βἴεἨί6. Ὠίο τεῖοπεη ἕδνα, 
πας πνε]οπεη ἆετ Ετεῖετ 4ἷε ἘΒταιί 
νοη ἄεπ ΕΙίετη σ]εἴεβδαπι οτ]καἈ{ζα, 
ἩΒτεη απηβοπεῦ αασεπεπαεῦ, πεῖ] 
6 ἆετ 11ε0ο ἆετ ἀαθῖπ εἶοὶλ π]οβῦ 
ετπαεπεη Κοηπη{θ. 

944, χίλια ἑααπδεπᾶ Θϊο]ς νσ]. 
4 69Τ, πνιορεί πο Ῥ6ι τά 946 µῆλα 
νοχβαομποῦὈῦ, ποπ Ζί6σοεπ απὰ 
Βο]μαίο Ζπ5απιπιεησθία[5έ υηετάθη: 
να]. Ἐ 140. Π 358. 

245. ὅτο 8118 ὄιας. -- ἄσπετα ρτὰ- 

ἀῑκαῖν: 1η απηβᾶς]]ομεχ Μεησθ. 
946. δἠ τότε γε: τα 101. -- ἐξενά- 

ριξεν τος (πι). αἷε Ὠϊείπησ 8. 
241. βῆ δὲ φέρων -- χ 119, φέ- 

ρων ἀν᾽ ὅμιλον Ξῆ- Η 188. 186: πα 
4 209: απι εἰ Ὠϊοπετη σα ἴρει- 
ΡεΡρεη. 

248. Ετείες ἨἩἨσπιϊα[ιοα -- Ι’ 91 
ππᾶ βοηβί, ἀριδείκετος .ἀνδρῶν 1η 
4ει Πας πασ Ἠ]ευ ππᾶ 5 520, δ66χ 
ἵηπ 4ετ Οἀγββεο: σα 8 989. [Απίανα.] 

249. πρεσβυγενής παν 16Σ, 46χ 
ετβίᾳ εῬοτεπε. -- ἁρατερὸν πέν- 
ος, πε κ 9Τ6. 

ἦ τοι ὁ Ἰφιδάμαντα κασύγνητον καὶ ὕπατρον 

250. 

Τ]οτζς: 
ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε τη - 
νο]. Ρ 691 τὸν ὃδ᾽ ἄχεος 

νεφέλη ἐκάλυψε µέλαινα ταπᾶ τα 
4 108. -- κασιγνήτοιο πεσόντος --- 
6 9550, σταπιπια{Ιβο] ποοΏ νοη πέν- 
Ώος 1π οΏ]ρκάήίνεπι ΒΙππο αρηᾶπσία, 
αθθτ ἆρπι αΏεο]αθεη εΏταπο]ι βἷο]ι 
πᾶλοτπά. 

951. στῆ Ῥῖς λαθών -- Ο 541. 
εὐράξ παν απ ἀϊθεεηπ Ὀεϊάθη Βζε]- 
Ίεπ: βοιἰπᾶτίς, σαχ Βο1ιῦθ. --- 
λαθών, πὶο ή 990. 3 996. Ο 641. 
6ὸ 681. 

252. χεῖρα ΆΑτπι. -- ἀγκῶνος 
ἔνερθεν απίθη απι Ε]]εηροσεητ, 
ατι 294. 

20). Ὑσι. τ 489. ἈἘτεῦες Ἠε- 
πη]ςΙοἩ -- Ε 100. Υ 416, απεῖῖθβ 
Ξ- Ὁῷ 991. διέσχε σἶησ Ἠϊπάατο]. 

254 -Ξ 4 148. 
2505 -- Η 2689 ππὰ 9899. 

256. ἀνεμοτρεφές παν Ἠΐει απᾶ 
Ο 6525 (Ρεἱ πῦμα), νο]. Ρ 564: τὸ 
δέ τε (ἔρνος) πνοιαὶ δονέουσιν παν- 
τοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἆνθεῖὶ 
Λευπῷ παῖῦ ΛΜ 155 Β 

ϱὔτ. ᾖ τοι ἸΙαϊεῦ ἀῑο πᾶπονθ 
Ώατείε]ππσ ἆει 266 νοτρετεϊζθξεη 
Καπιρίκοεπε αἵηπ; ἆθπι ὁ ϱο]]ΐθ Ίπι 
Ζγαῖζεη (269) ἀεᾶο ᾽γαμέμνων δέ 
επίρτεσἈεπ, 5ὔαδὺ άθθβεη πήγα ὅ --- 
ἔλκε απ{σθεπΟοπΙππεηΠ 1Π τὸν δ᾽ ἕλ- 
κοντα: γα]. 94 {. πασίγνητον καὶ 
ὕπατρον --- Μ δτ1, παπι 6ιβίθη νσ]. 



6ῦυ 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

[κα Δ , λα / ο. ᾗ ἕλκε ποδὺς μεμαώς, καὶ ἀύτει πάντας ἀρίστους" 

τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽ ἀν᾿ ὕμιλον ὑπ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 
οὕτησε ξυστῶ χαλκήρεϊ. Λῦσε δὲ γυῖα" 

τοῖο δ) ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς. 
ἔνθ᾽ ᾽άντήνορος υἷες ὑπ ᾿τρεϊδῃ βασιλῆι 
πύότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόµον "άιδος εἴσω. 

αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 

ἔγχεῖ τ᾽ ἄορί τε µεγάλοισί τε χερμαδίοισιν. 
5, ρ ΑΝ , λ .. 2 2 ον 
ὄφρα οἱ αἷμ' ἔτι δερμὺν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς. 
απ 2 Ν ν λ ο! 1. / 2 5 αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ὀκήρσρεο, παύσατο δ΄ αἷμα. 

ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι ὃδῦνον μένος ᾽Ατρεΐδαο. 

ὡς δ) ὅτ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα. 
δριµύ. τό τε προϊεῖσι µογοστόκοι Εἰλείθνιαι. 

ρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι. 

Γ 9986: αὐτοκασιγνήτω, τώ µοι µία 
γείνατο µήτηρ, 21τα ]εσίεπ Ζα Β τθδ. 

958. ἕλκε, ππι ἀἱθ Τιμεῖομο ἆθβ ΈΒντ- 
ἀθτε ἄεπ Εεϊπάεπ 7Ζα επἰτοϊ[8θοη. --- 
ἀὔτει πας Αοοπβαξῖν ἀ4οὶ Ῥοδτβοπ πας 
Ἠ1εΥ., 

9ὔ9. ὑπ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης -- 
Ζ 118. 4 454. 40Τ, τα οὕτησε: Ἱῃπ- 
ἀεπι Κοοπ Ὀ6ί ἆθπι ἕλκειν βἶεῃ 
Ὀδοκίο απᾶ ἀπρεῖ εἶοὮ εἶπο Ῥ]ὔ[εο 
ραῦ: νβ]. 4 4608 πλευρά, τά οἳ κύ- 
Φαντι παρ) ἀσπίδος ἐξεφαώνθη. 

260 -- 4 409. 
961. τοῖο 2π κάρη. -- ἐπ᾽ Ίφι- 

δάµαντι απεῖ ἆαεπι ΤρηΙάασπας, 
ὤρεχ ἆ4επ εχ αἶοαμ σερεισί Παϊία: 
το]. Ἡ 649. Ρ236. Υ 998. -- ἆπ- 
έκοψε παραστάς Ξςι 9256. [Απ]μαης.] 

969. ἔνθα αι, Ὀαῖ ἀῑθκετ ἄθ]εσεπ- 
Ἠεῖζ, ἀῑε Ενσθ αηρ αὈβοβ]]ο[βεπά, 
πυ]θ ποπεῦ ὧς. 

26085. πότµον ἀναπλήσαντες, 6 
4 1Τ0. --- ἔδυν ὃ. 4. ἐ.: νβ]. Γ525. 
Ἡ 481: 

964 -- 540. Ὑρ]. 4 281. 250. Γ 
196. ἐπεπωλεῖτο Πατ 1π Εαϊπά]Ισ]ετ 
ΑΕβϊσπῦ. 

965 --- 541. ᾖὈποιίιον ἩΠσαπιιςβίε] 
5: Ά 938. 

0.906. ὄφρα 8ο 1αηβ6 ϱ15. ---Φερ- 
µόν ρτβάϊκα[ν. -- ἀνήνοθεν ηατ 
Ἠϊε6υ, Ῥταθίθτίαπι πας Ῥετοκῖ- 
τεζιρ]καΏοη νοη εἶπεπι τοταπβζι- 
βεἰσεπάεη ὠἀνέθω (να. ἄνθος), πα 

Κ184, πήξ Ἱπιροτ[εἰκροάραίαπς 
ᾳπο]] οπἹροχ. [Αππαπρ.] | 

267. Ὑσ]. 848. ἐτέρσετο Ιπιροιέ.:. 
ατα Ἡ]1οὰ ἴτουκεν νταχάθς 
παύσατο δέ, οἰλϊαθθο] ρεβίο]]ό σα 
ἐτέρσετο, ΖΥγεῖνθρ ]εᾷ ἀ4εθ Ὑοτάος 
β.1768. Φ 

9608. ὀξεῖαι ὃ᾽ Ναελεαί». --- ὀδύ 
γαι ὃδῦνον (Ιειοπκ]αης, αποἈ 1π 
ὠδίνουσαν 3269, νβ]. ι 415 ὠδίνων. 
ὀδύνῃσιν. --- µένος ἀἱε Ῥ6βοἨ πῃ- 
εομτεῖθεπᾶ, ὙΠο βύη. 
ν ὠδίνω παχ Ἠΐες ππᾶ ε 416. 

- ἔχῃ Ἱππεπαῦ ᾱ. Ἱ. απλο --- 
βέλος: σα 971. [ΑηβαηΡ.] 

2τ0. δριµύ οἴπο πασλάτςσ]]1ο]θ 
Βίείροταπςσ νοη ὀξύ, βοπποἰάσπά, 
ἀατοπάτιηραπἀ. -- Εἰλείθνιαι, 
1η ἄετ ΕΙη74Η] τ 188. Π19Τ. Τ108, 
Ἰπ 4ο Μετα] απο Τ119, εἶπθ 
Ῥοτεοπ]β]καίίοη ἀ4ετ εραχ{ΒΘΗΘΙ 
(ἐλύω, ἵπ ἸΝαϊετριάπης ἐλύθα: 
οἰσοπ{]]ε] ἆἱε ΖαβαπιπαθηβΙελεπάθΗ, 
Ἰτπαιπιεπάθη ΒοΒτπετ26Ἡ), ἴπι Βίηρα- 
Ίμτ νοη ἆει Ἰδίσίεη Ύεμε, ἀ4ῑε 438 
Κιπά Ζα Τασε Ῥχπαῦ. Ώαμες 
γοστόκος ἆῑε ἄερατο Εὔτάετπά 
νοχσασβγεῖβο τοι ἀἴθβει: 1 181. 
Τ' 109. 

2τ1. ὠδῖνας πτχ Ἠ1εχ. --- ἔχουσαι 
4. 1. παῖς ϱἶοι Γήλπτοπά, ποῦθαῖ 
41ο 269 ρερταπο]Ἀίε ὑή]ά]ίο]ιο Ἠθ- 
πθϊεμηπης ἀ4θβ ΒΕἨΙΙΘΙΖ68 αἱβ βέλος 
τια/[εσεῦὈοπᾶ 1ἳ: τρ]. Ε 695. 
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ὣς ὀξεῖ ὀδύναι δῦνον μένος ᾽άτρεΐδαο. 
2 ΄ αἱ κε / δι β 
ἐς δίφρον δ' ἀνόρουσε καὶ Ἠἠνιόχω ἐπέτελλεν 

νηνυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν' ἤχθετο γὰρ κῆρ. 

ἤνσεν δὲ διαπρύσιον «4αναοῖσι γεγωνώς᾽ 2τὅ 

υὦ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισιν 

φύλοπιν ἀργαλέην., ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ µητίετα Ζεὺς 

εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίξειν."' 

ὡς ἔφαθ). ἠνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 2580 

νῆας ἔπι γλαφυράς, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην᾿ 

ἄφρεον δὲ στήθεα., ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίῃ. 
τειρόµενον βασιλῆα µόχης ἀπάνευθε φέροντες. 

Ἕκτωρ ὃ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ ᾽4γαμέμνονα νόσφι κιόντα. 

Τρωσί τε καὶ 4υκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύσας' 2895 

»Τρῶες καὶ 4ύκιοι καὶ «4άρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

ἀνέρες ἔστε. φίλοι. µνήσασθε δὲ Βούριδος ἀλκῆς. 
οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὥριστος., ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκεν 
Ζεὺς Κρονίδης' ἀλλ ἰθὺς ἐλαύνετε µώνυχας ἵππους 

219. ὀξεῖ ἃαἃς αἴππῖσε Βεϊερῖε] 
γον Ε]Ιδίοή 468 αι Ῥαῖ εἴπεπι Νοιπθῃ. 

913 --- 599, ΥβΙ. Ρ 190. 
ΦΤ4 --- 400. νηυσίν Ὀἱ8 ἐλαυνέμεν 

-- Ε ὃρπ. Ο 959. νηυσὶν ἔπι ἀθτῃ 
Βο]μ1{ζεηπ Ζα. -- ἤχθετο Ἰπῖο]σε 
4ει ὙΥετπιπάσησ: να. Ε 961, κῆρ 
Άοσαβ. ες Ῥεεοπάετη Τα]. [Απῃ.] 

215 -- Θϐ 20π. 4 586. Ρ24π. Μ 
459. Ν 149. [Απμαπα.] 

"το το. Τ1Τ. κ ύδδ. 4 580. 
2ππ. ὑμεῖς μέν Ιεῦ Ῥεγεομπείῦ απ 

ἄει ραταζαἰκικεμεα εσεπβαίζ αὖὐ- 
τὰρ ἐγώ, εἴατῦ ἄθεκει Το]σί Ἠγρο- 
{ακΩβοὮ ἐπεί 218, πε]ομπθ πηΐ6υ 
Ἐεείπαιαπσ ἀ4εθ (εσεηβαῦσθς ἆετ 
Ῥδύδοπεπ (ἀἆαμοτ ἀῑο Βίε]]απς οὖν 
ἐμέ) ἆαξ Ὀείοπίο νῦν ετ]άαίαι ο. --- 
ἀμύνετε Ἰπιρεταί. Έταθε.: πε]λτί 
πὙειτζετ αἲὉ ἆ4επ ΒδοπβΙΒεη. 8ο 
ΚαπΠπ ΑσΑΠΙΘΙΙΠΟΠ ΑΡΥΕΟΠΕΣ, Ὑει] 
βαΙο ἀῑε Ἔτοευ ἵπ ἄετ Έθεπε 1Ἠτ 
Ίαρδετ απα[σεεομ]ᾶσεη Ί80εἩπ, «ῑθ 
Βομῖβε ἀωτο] ἆεπ Καταρέ ἄὈετπααρύ 
{οτονᾶπτεπά ὈεάτολΏῦ εἶπά: νσ]. 916 
ππά 1 29580 {. 841. 

918. ἀργαλέην Βαϊποιχῦ νου φύ- 
λοπις παχ Ἠ]θ6ς, αΏθχ φοπδῇ Υοη ἔρις, 
ὑσμίνη, πόλεμος. 

2Ττ9. Ἄπνεῖιερ ΗεπιϊείιοἩ -- Τ'168. 
250 -- Ῥ 624. Ἀπεῖζερ ΗαεπιϊοβίοΙι 

μου. 

981. νῆας ἔπι γΛ. -- 590. Ρ 6255. 
Κ 581. -- τώ Ὀϊδ πετέσθην --- 519. 
Ἐ, Τ68 παπά εοπεῦ. 

982. ἄφρεον πα Ἠ]6χ, τηῖῦ Ὀγπ]- 
ᾳθ8ῖ8 σι Ίθδβοῃ, ΠΙ6 8πθὶλ στήθεα, 
Αοοι [ὰπ]απς.] 

Υ. 984-509. 
ϱ1οστθ]ο] νοτ. 

954. Ἐπτεῦος ΗεπιϊςῆοἩ --- Ο 499. 
νόσφι πιόντα -- 440. 8 286. 

286 -- Ο 424. 485. Ὑσ].σα Ζ 66. 
4υκίοισι 45 Πετνοιταφεπάφίο ππ{θγ 
4εηπ Ἠπ]{ανό]]κετα {Εῆτ ἀἆϊεπο ἴρει- 
Ἠατρε: τα]. 4 19. 

286 -- 6 ιτὸ. Ν 150. Ο 486. 
Ῥ 184. 

ϱ8ἵ-- 2112. 6 1Τ4. Ο 481. 158. 

ΠΠ οπ0. "18ος 

288. Ζψεϊιες Ηεπι]αΏῖοῇἩ -- Ε, 286. 
--- οἴχεται {οτί 186. --- ὥριστος 
Κταβῖβ απς ὁ ἄριστος. ἵτ. Ῥι. 14, 
1 Α. --- ἔδωκεν, 4ει Αοτιεῖῦ πι] Β6ε- 
Ζαςσ απξ ἆῑο 206 Β. ογζᾶπ]το Βοί- 
βεμα{ξί νοη Ζετβ. 

Ἠοεκίοι ἀτ]πσί 
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ἰφθίμων «{αναῶν. ἵν ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε. 
ὡς εἰπὼν ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ὡς δ) ὅτε πού τις Θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας 

σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρω συὶ καπρίω ἠὲ λέοντι, 

ὡς ἐπ᾽ ᾽άχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους 
ο Πριαμίδης. βροτολοιγῶ ἴδος "4ρπι. 

αὐτὺς ὃδ) ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκειν. 

ἐν ὃδ) ἔπεσ) ὑσμίνῃ ὑπεραέι ἴσος ἀέλλῃη. 
4 

τοὺς ἄρ᾽ ὕ γ᾽ ἡγεμόνας «{αναῶν ἔλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 
πληθύν. ὡς ὑπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ 

ἀργεστᾶο ἈΝότοιο βαθεύῃ Λλαίλαπι τύπτων᾿ 

πολλὺν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 

990. ἰφθίμων Βοϊπνοτί ἀοτ Ώαπαςν 
πχ Ἠΐθς, βοπεέ ἆε; Ι,γΚΙεχ, -- ὑπέρ- 
τερον, β0Ἠ8ἱ της κῦδος νετραπἆεη. 

291. Υβ]. Ζα Ε Ατο. 
995. ὅτε αἱ Αἀνειο θἶππια]. 

-- πού πι ὙΨεχρ]αῖεα παχ Ἠῖας, 
Ἱχρεπάνο. 

998. συῖ καπρίω ἄεπιβ ππὰ Ὦγρθ- 
οἷες αρροβῖαν νοετρυπάση: Ζα Ε τ8δ. 

296. ει. Ν 803. Ζηεϊίορ Ηεπηῖ- 
βΏ]οι --- 9 116. Μ 190. Ν 802. ΎΥ 46. 

996. μέγα φρονέων ἐβεβήκειν Ξ- 
Ν 156. Χ 91. μέγα φρονέων - 
Ἀοπθη ΒΙπηθε, ποσΏρ επιαὔ. ΓΑπΙ.] 

991. ἐν δ᾽ ἔπεσε: τα 4184, Ἠϊπ- 
εἵπ βἰῆτρίε ϱχ 8ἱ9Ν, ήπιο 
Ῥταςὴῃ ο6τ, σβ]. Ο 624. --- ὑπεραεῖ, 
Πχ Ἠ16Υ, σα ἀέλλῃ. Ζατα ετρ]αίο] 
Ν ποδ. [Απ]αηρ.] 

2968. καθαλλομένη, ἀῑθε Κοπαροβῖ- 
ἴαπι πχ Ἠϊθτ. --- ἰοειδέα πόντον 
1η 4ετ Π]ας παν Ἠ16Υ. 

999 -- Ετοθ. Π 699 νρι. Θ 213. 
[Απβαησ.] 

900 -- 6 216. Τ'904. 
801. Ώ]Ιε Ἠ]ετ απ{σεζἈλ]δεη Ἠε]- 

ἆθῃ ΧοπΙπιεΏ π]σΠέ πγθῖδετ νοτ, 2 
Τεῖ] αὖρετ ἀϊεεε]θεη ἈΝαπιεπ απαέ 
ἔτοῖεομετ Βεΐζε, [Απ]απς.] 

ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. 

ἔνθα τίνα πρῶτον. τίνα δ᾽ 

Ἕκτωρ Πριαμίδης. ὅτε οἳ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; 

᾿Ασαΐῖον μὲν πρῶτα καὶ 4ὐτόνουν καὶ Ὀπίτην 
καὶ «Ίόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον ἠδ ᾽4γέλαον 
Αἴσυμνόν τ᾽ Ὥρόν τε καὶ Ἱππόνουν µενεχάρµην. 

ές 

ὕστατον ἐξενάριξεν 

804. ἡγεμόνας Ῥτβά]καίἸνο Α)Ρ- 
Ῥοβ1ὔΐοη Ζα τούς. 

906. πληθύν ἀῑο ρτο[βο ἨΜαββθ 
46 σεπιείπεν Κἄπιρίει ἴππ ἄεσθῃ- 
ϱπίζ Ζα ἆεπ ἘΕὔμτετη, Ὑθ Β 488: 
ἀ4αθ Ὑεατναπι σα ἀϊθεοπι Ο)]ε]κῦ 
ψητά ἀπτοι ἀεπ Ὑεχρ]θῖοι σατῆο]- 
σεἀτᾶπρί, ἨΠβο] πε]οπεπι ἀει θ- 
4ππ]κο 1π απάθτεν Έουπι επ{σθποπι- 
πἹΘΏ Ὑ]χά 509. --- ὁπότε Δάγειρ.: 
εἵππια], πθ 4934. -- στυφελίξῃη 
Κοπ]. Αοτ, Υοπι οτβίοεη Βἱοί8, πηῦ 
ἀθπι ες ἵπ ἀῑο ἨΓο]κεπ Παποϊη{άμχή, 

906. Νότοιο αρ]αἰνίοπει ἄ9πθ- 
Ών ζα νέφεα: ἀϊο γοπι Νοίοβ Ζᾳβαπῃ- 
πιθηφεἰτΙερεπεπ ἨΜο]κεν: Ζα Ε 99Π. 
Ἡ 68. -- ἀργεστᾶο, νὶθ που] ὦ 984, 
οἸσεπί]ο] Ῥαυεζαπν: ἆ4ετ Ηο]]” 
πςσ]Ἰθχ, ψθι 6 Ἠθ]]θ Ἰοαιίος 
Ῥτίησί, βοπϱῦ {ευκόνοτος, Ὀ6ί Ηοίασ 
αἶθμς Δοίις. --- βαθείῃ Βεϊποτίυ νο 
λαΐζλαφ παν Πε: απδ ἀεπι Βθρτί 
4ει Ὠ{οπεπαϊξ, πο Ῥεὶ ὦήρ ι 144, 
οπίπ]ο]κε]6 β1οι 4ετ Βερτίιή πι οἩ- 
υ1σ, Πε [{1Ρ. 

807. πολλόν Ῥιβαϊκα αν: ζαΠ]- 
τθίσἩ, 7α ἆθπι Κομεκίνεν κΌμα, 
ᾱ. 1. Ύψορο απῖ ΎΜορο. --- τρόφι 
παχ Ἠΐ6ς, υβ]. τροφόει Ο 621, 
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σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκατοιο ἰωῇς' 
ὧς ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽ ὑφ)᾽ Ἕκτορι δάµνατο Λλαῶν. 

ἔνθα κε Λοιγὺς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γεβοντο. 310 

καί νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες ᾽4χαιού, 

εὖ μὴ Τυδεῖδῃ «{ιομήδεϊ κέκλετ’ Ὀδυσσεύς" 
»Τυδεῖδη. τί παθόντε λελάσμεδα δούριδος ἀλκῆς: 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο., πέπον., παρ᾽ 
ἔσσεται. εἴ κεν νῆας ἔλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.' 

24 2 

ἔμ᾽ ἵστασο" δὴ γὰρ ἔλεγχος 

516 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προδέφη κρατερὺς «4ιομήδης: 

μἠ τοι ἐγὼ µενέω καὶ τλήσοµαι: ἀλλὰ µίνυνθα 
ἡμέων ἔδσεται ἦδος. ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς 
Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν." 

α λ ϱ μ ο. του 5 αυ 
ἡ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ' ἵππων ὥσε χαμᾶζε 950 

δουρὶ βαλὼν κατὰ μαξὸν ἀριστερόν. αὐτδρ Ὀδυσσεὺς 
ἀντίθεον Δερώποντα ἸΜολίονα τοῖο ἄνακτος. 

τοὺς μὲν ἔπειτ εἴασαν. ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν' 

Υ 290 ππᾷ ἀνεμοτρεφὲς κὔμα Ο 62ὔ. 
--- ὑψόσε ὃδ) ἄχνη -- µ 258, Ῥατα- 
ἑακὐῖεοποι Ἐο]σεβαίζ, ποτίη ὑψόσε 
πη]ῦ σχίδναται Ζ6ενα{1αεὈῦ ρτᾶσπαπ 
γεγραπάαπ, Ιπάεπι ἆάδ σα ὑψόσε 
πηδίῖσε Ύετρατῃ ἀετ Βεπεσιαπς (ατι{- 
5ἰθισοαπά) ἤρετσαπσεπ 186: Ζα δτΤ 
ππᾶ µ 258. 

808. ἐξ ἀνέμοιο --- ἰωῆς: να. 4 
916. -- πολυπλώγμτοιο φοηεῦ πα 
1η ἄεχ 0ἀγβεδες ντοη Μαεπεομθη, Ἠῖ6τ: 
ποθοιῦ ππιπετ βἐὔτπεπά, Ἠίπ παπά 
Ἠεχ {αμτοπά: να]. Π 84 ὕψι δ᾽ 
ἄελλα σχίδναθ᾽ ὑπὸ νεφέων. 

909. οι Υετσ]εῖοὴ γεταπεοϊιαι- 
Ἰο]ὸ 906 {. ἀῑε Ἠείσ]κεις ἀθ5 Απ- 
αὔατπιδ, πομτεπα ἀἱε Αππεπάιης 
9809 απ ἀἱο 507 Ε σεεομἹ]άετίεπ 
Ἠπ]κππρεη 4865 Ἠϊη ππᾶ Πεν {αμτει- 
ἄει Βίπγπιβ απ]κηΏρί απᾶ ἀ4ἱο Υετ- 
ἀετΌμοπειπ Ῥο]σεπ Ίεπθς Αποζηγιι 
ἨετνοτΠπεβί, πυκνά επἰαρτιολί ἆθπι 
πολλόν 90Π. --- παρήατα: σα 168. 

Υ. 910--568. Ὠϊοπιεάθς ππᾶ 
0άγβεεις 5{ε]]εν τε βοἩ]ασ] {6 
παν; Ὀϊοπιοάςς Ῥείάαρὃ Ηεῖς- 
ἴονχ ἆαπτοὮῃ εἴπεη Βρεετπατ{ 

510 -- 6 190. 
811. ἐν νήεσσι πέσον: 7α Β 1Τ5. 

1 οδῦ. ἡ 
818. τί παθόντε, Φἱ6 ω 106, ταῖς 

Ίελάσμεθα νετεϊηϊσί Ἱατζ ἀῑο Έτασα 
πηῖξ ἀοΥ ἀϊθβε πεταπ]αβεεπάεπ Τηαί- 
εαοοθ, πᾶπτεπά νῖγ βοπάθτη: παβ 
156 πηπςῬ π]Ιάθτίαμτεη, ἆαίς 
πο θο ῷ 

814. ἆλλ᾽ Ὦϊἱβ ἴστασο -- Ρ 1Τ9. 
γ 255. --δή ἵπ ει Τηαῖ. -- ἔλεγ- 
γος πι βιησα]αχ ηταν Ἠ16Υ, 

916. εὖ Ρὶς Ἕντωρ -- Ο 604. εἴ 
πεν Τα]15 εἶπα. 

916 -- Ε 814. 
817. ή τοι παπη]α, α11ετάΙη σα. 

-- µενέω πετά εἴαπάλμα]ίειπ 
παπά τλήσοµαι ναγραπάεη πο Β299. 
Τ' 808. ε 862. -- ἀλλὰ µίνυνθα -- 
ο 494. μίνυνθα τα]ῦ ἔσσεται: 21 4416. 
918. ἡμέων οΏ]ε]κενεν επεζῖν ζα 
ὔδος: 6 Υ1ΙΠΏ Υοη ππβ ᾱ. 1, ψῖν 
πεχάθη παν Εν Κανζο Ζεῖς Πε]ίει 
Κὔππεῃ: τρ]. ὃ 80. 4 5τ6. [Απ]απσ.] 

819. δή οἑζεηπρατ. -- βόλεται 
αἱἐετεπι]]ομε Έοτπι -- βούλεται, 
Ἱη ἀ4εν Πας παχ Ἠ1ετ: ζα α 984. ἠέ 
περ α]5 εΌεῃτ. [Απμανς.] 

990. ὙαΙ. 148. 
8505. Ἐτείεν ἩσατηΙξίο] --- Π 866. 

ἸΜολίονα παν Ἠϊε6χ οιπᾶ Ππῦ, --- τοῖο 
ὤνακτος, πε φ 69. Υ 988: ἆαβ Ῥτο- 
ΏΟΠΙΕΠ Ἱποαῖςῦ απξ Θυμβραῖον 920 
Ζπτῆο]: 1η 68. 

995. Ἐτβίθς ἨεπιϊεΙοα -- ϐ 12ὔ. 
817. ΑἱΠεταίίοη 468 π. 
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τὼ δ) ἀν᾽ ὕμιλον ἰόντε κυδοίµεον, ὡς ὅτε κάπρω 
7 λ σ / / ἐν κυσὶ δηρευτῇῆσι µέγα φρονέοντὲ πξσητον' 

ὧς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω' αὐτὰρ ᾽ἀχαιοὶ 
ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον. 

ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 

806 

) 3 ιο / ΄ Δ 3 ’ 4 3 ΄ 

ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρον τε καὶ ἀνέρε δήµου ἀρίστω, 

υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων 

ᾖδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἕἔασκεν 

στείχειν ἐς πόλεμον φδισήνορα" τὼ δέ οἳ οὔ τι 
9590 

πειθέσθην' κῆρες γὰρ ἄγον µέλανος Βανάτοιο. 

τοὺς μὲν Τυδεῖδης δουρικλειτὸς «ιομήδης 

θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύὐχε ἀπηύρα, 

Ἱππόδαμον ὃ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. 

ἔνθα σφιν κατὰ ἴδα µάόχην 

ἐξ Ἴδης καθορῶῦ: τοὶ ὃ᾽ ἀλλήλους ἐνάριξον. 

ἡᾗ τοι Τυδέος υἱὸς ᾽4γάστροφον οὕτασε δουρὶ 

Παιονίδην ἤρωα κατ ἰσχίον" 

894. ὅτε οἴππια], πε 292. 

336. µέγα φρονέοντε, Νο 396, 

τοπ Ἐθθυνη, νο Π Τὸ8 νον 1ῶψεμ. 

3960. πάλιν ὀρμένω παν Πες: 

πασ]λάσπι εἷθ Ζατῆςκ σερ ὔτπιί 

πατ6η, τοι ἀετ Ἐἰιομί. Ὑβι. 4 

6τὸ ὄρμενα πρόσσω. Ώει Υευρ]εῖο] 

Ιεὲ ἤρτίσοπα γοτοεταῖεεί ἀπχοι ἀεπ 

995 8. [Απ]μαπρ.] 

39Ί. ἀσπασίως τα ἀνέπνεον, 1πι- 

Ῥοτ: αἰπιείοπ α)]πιᾶ]1οἩ απ, 

τηῖξ Ῥατῆοίρ, πο ἀῑδ Ὑεχρα ἀθ8 

Αιηὂτεπε: φεύγοντες Ἕκτορα ΤΟη 

4εχ Εἰαολί νος Ηεκίοτ: νᾳι. 5 200 
αππά σα Κ 3201. 

898, ἔνθ᾽ ἑλέτην -- Η 8, 3Όθς 

Ἠΐθς: Ἠο]ίσαν απ: πας ΠἱοπΙθάθΒ 

ἐδίοί εἱο 358 8. -- ἀνέρε δήµου 
ἀρίστω -- Μ 44, αΌθτ ἵπ Ἀπάθεπα 
Βίπη. [Αππαηρ.] 

809. 955 -- Β 881--884. Ἠϊε 

Ὀοϊάεπ Ἠειάεα ποτάθη Β 850 Ρθ- 

παππέ: Αἀχθβίος ππᾶ ΑπιρΏιοϐ. 

334. θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεχαδών 

νήθ φ 168 (κήδω), 89 παχ Δπ 41886Ώ 

Ῥθϊάοπ Ἀδο]επ. -- κλυτὰ τεύχε 
ὠπηύρα -- Ρ 126. 

336. Ἡϊρροάᾶαπιοβ απᾶᾷ Ἠγρείτο- 
εἶος παχ Ἠ16Υ. 

956. σφίν, Έτοθτη παπά Αοβᾶθτη. 

-- κατὰ ἶσα τα ϱβ]εῖοπει ΤΕΊεΠ, 

986 

ἐτάνυσσε Κρονίων 

οὐδέ οὗ ἵπποι 

ἐπὶ ἶσα 456, πο Ο 418, ᾱ. Ι. 1πα 
αἰοιολπια[ς,ρ]οϊολπιἉ[εῖς, 
ναι. Ύ 101 παπά Ν 968 {. -- µάχην 
ἐτάνυσσε: νσ]. Π 665. 5 989, 2α Η 
105. Ὀτυκίροπε 196 ἀἰθβο Τμ ἡΙσ]κοῖέ 
4ος Ζα618 πας βοἶπεγ Βοίβολμαίῦ «η 
Ἠσο]κίοι 1995 γιο] νοτοίπραν, τς οτ 
ἀαπηῖς ἀῑο Ἰμείθαις ἆἀθ9 Καπιρίθ 
πο 48 4ετ Παπά 6εσθῦεῃ, α1ο]ι 
Καϊπεβνορε ἀεπιβε]ῦθῃ γετ]εἰ[β6η. 
Ἰαὲ, ἀαί5 βείη ΒΙοροθβ]αιαΓ ομπθ επ- 
ἀσππς απά Ἄψιθοπεπ{α]] αἰοὰ νο]]- 
21ε16π Ὑθτάο. 8ο 486 ος βο]ραῦ 
Ἠε]κίοι 950 Π. νοτ Ὠϊοπιεάθα Ζατᾶς]κ- 
ψθίολεῃ. [Απ]αης. 

85τ. ἐξ Ἴδης, ποἨπίη ος 188 βἶομ 
Ῥεσεβεη Ἰαΐδε. --- τοὶ δ᾽ ἀλλήλους 
ἐνάριζον -- 3 94, νρ]. 1580. Ρ418, 
4ἱο Εο]ὶρο ἆθι Τμ ασ]καῖιυ 495 Ζετβ. 
Ῥοϊοπί 186 ἀλλήλους, πίο ἵπ ἆθτ 
Έοχπιε] ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἤπτετο, 
ζα Θ 6Τ, ἀμφοτέρων: Υοτμοας να 
αὈπνοςλκε]πά ἀἱο εἶπο Ῥατίοί ἆετ 
απάστα ἄροτ]εσεη ϱ6ΨΕΒΘΠ υπᾶ 488. 
ἐναρίζειν νοιζαββγοῖθθ παχ Υοη ἆθς 
εἶπεν σερί, 

888. ἦ τοι: σα 94. --- οὔτασε δουρί, 
νο Ἐ ὄθ. «4 496 απὰ εοηβί, Ἠ16Υ΄ 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάδατο δὲ µέγα θδυμῶ. 

τοὺς μὲν γὰρ δεράπων ἀπάνευθ) ἔχεν, αὐτὰρ ὁ πεξὺς 

65 

940 

θῦνε διὰ προµάχων., εἴως φίλον ὤλεσε Ῥυμόν. 

Ἕκτωρ ὃ᾽ ὀξὺ νόηδε κατὰ στίχας, ὥρτο δ) ἐπ᾽ αὐτοὺς 

κεκληγώς ἅμα δὲ Τρώων εἴποντο φάλαγγες. 

τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγήσε βοὴν ἀγαθὺς «{ιομήδης, 9456 

αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προδεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 
»νῶιν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται, ὄβριμος Έκτωρ: 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωµεν καὶ ἀλεξώμεσθα µένοντες. 
ἦ ῥα καὶ ἀμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔγχος. 

καὶ βάλεν. οὐδ) ἀφάμαρτε. τιτυσκόµενος κεφαλῆφιν. 950 

ἄκρην κὰκ κόρυθα" πλάγχθη ὃδ' ἀπὺ χαλκόφι χαλκός, | 
οὐδ᾽ 

ο, { τὴν, δω κήῇ Ν , 
ἵκετο χρόα καλόν' ἑρύκακε γὰρ τρυφάλεια 

τρίπτυχος αὐλῶπις., τήν οἳ πόρε Φοῖβος ᾽άπόλλων. 
Ἕκτωρ δ) ὧκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μῖκτο ὃδ) ὁμίλω. 
στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 

940. προφυγεῖν 1η1. ἀετ πιὂσ]ΙοΏαι 
Ἐο]σε: ἀαΐδ οι Πᾶτίο επίβΙεπεπ Κῦπ- 
ἨΘΗ, --- ὠάσατο Ὀϊβ θυμῷ -- Ι 581, 
Ἠϊοτ: πα ζ{θ ε1οῖ 4ετ Βεἰπὂταησ 
Ἠϊπσεσεῦθεη, πᾶἵ ΠΠΏΘΒΟΠΏΘΊ 
ΡΕύΠΘΒΕΠ. 

841. γει. 4 921. -- πεζός Ρρτᾶ- 
ἀἰκαῖιν σα ὁ. 

945 -- 419. Υα]. Ε 9560, 
9489. 944 --- Ε, 590..691. Ἐταίοφ 

Ἠεπι]β]ο]ι (549) Ξ- 0649, τα ΙΓ5974. 
-- κατὰ στίχας 1η οσα ἨΏειῆμθη 
Ἠϊπ, πο Ὠϊοπιεᾶθ ππὰ 0ἀγβδειθ 
Ἠϊε απὰ ἆα βἶο] χεϊἰσίεη. --- αὐτούς, 
οὔπγοΒ] Ζα]εῦπό παχ νοπ ΠοπιεᾶςθΒ 
4ϊε Ἠράφ ρεπεβεπ. [Αημαπσ.] 

946 -- Ε 596. 
946 --- χ 165. Ὑσ]. Ι 201. 4464. 

Ῥ 484. γ 955. 
941. δή οἴ[επρατχ. --- τόδε Ἠη- 

ψγεϊδεπἁ: Ἠ16χ. -- πῆμα, ετκ]ᾶτί 
ἀατοἩ ὄβριμος ΄Ἔκτωρ, πη16 πυλέν- 
δεται, πιθ β 168. --- ὄβριμος” Ἔκτωρ, 
νθ που] 6 418. Κ200. Ἐ 44, βοπβῦ 
Ρρεπὂπη]ίομες Βεϊπνοτῦ ἆθ8 Άτος, 

948 Ξ- Χ398Ι. στέωµεν πηήῖ Βγπι- 
2656 7α Ίθεεῃ, ταῖς ΜοαἰλπαηθβΙβ 
απαπ{Ιζα{1β βαζί στήοµεν. [ΑπΠ.] 

949. Ὑσι. σα ΙΙ δ65. 
9560. Ἐπείες Ἠεπι]βίοἨ -- Ν 160. 

οὐδ᾽ ἀφάρμαρτε, ράτεπίπεείθε] εἴη- 
5εβοποῦεπετ περαίιτετ Ῥατα]]ε]1θ- 

Ἠοπηθτς 1145. Τ. 4. 

956 

ΠΒ, πιο Π 952. | 408, νσ]. Ν 416. 
ι 292: οἈΏπεθ ζα {εη]εῃ. -- κεφα- 
λῆφιν Ὑετίτείετ ἆθς ἀεποῦϊνα. 

861. ἄκρην κἀκ πόρυθα ζα βάλεν, 
2α Ἀα[βετοῦ απη Ηε]πι, 1π ἆῑθ Ηοα]πι- 
βρ1{76. -- πλάγχθη Ῥρτα]]{ε αὉ. 

962. ἴπετο ἆτατπρ θἶπ η: νσ]. 
τ 451. --- τρυφάλεια: τα Κ πθ. 

908. τρίπτυχος πατ Πεν, ἀταῖ - 
βΒομΙολί1σ: ἀἱθ ἨεΙπικαρρο πας, 
ππι 11τθ Εδσ]κειῦ σα νεΓπιεητεη, 
Όπδ ἀτεῖ Ἀθετ αἴπαπάθε σο]εσίεῃ 
Μεία]]οβιοπίεη Πετσεβθε]]ς. ΑΙῖ- 
στΙεοΠΊβομεα Ζα Οἰσπιρία σε{ίαπᾶεπθ 
Ηε]πιο Ῥεβίεμεπ 85 εἴπογ ἀταΙίαοεπ 
ΏτοππθβομΙσμῖ, οἴπει »ίἈτ]κετεη 1Π 
ἀατ ΜΙ{{6 απὰ ]6 οἴπει ἀἴππθτεῃ 
ἄρες απὰ ππίογ ἀθβε]ρεη. --- αὐ- 
λωπις πταιί Υα1βιοτ]όοπθχη τοι- 
ΒΕἨΘΕΗ, -- τήν ὮὨϊ Απόλλων -- 
4 π., νο]. Ο 441. 

964. ἀπέλεθρον αἱ Αάν. παν 
Ἠ1ευ, εἶτπθ στοί[ςε Ῥίτεοκο πεῖζ. 
-- ἀνέδραμε Ὦἱ8 ὁμίλω -- Π 818. 
ἀνέδραμε Ίπίο]Ισο ἆθτ Ἐτκομῆέίο- 
τηησ, 48Τεη Βιάχκο απ 3664 ου- 
ΊηΘΑΒΘ6ἨΠ νθτχᾶεπ Καπηπ, ἔαπἨτ πῃ- 
ππ]]κάτησοα σατᾶς], πο Ε 699 
νοτχ Βομτθς]. 

9δδ -- Ε 909. Εχτβῦεβ Ἠεπιϊςῖολ 
Ξ- (8) 13. 

α] 
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γαίης' ἀμφὶ δὲ ὅσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 
ὄφρα δὲ Τυδεῖδης μετὰ δούρατος ὤχετ᾽ ἐρωὴν 
τῆλε διὰ προµάχων. ὅδι οἳ καταείσατο γαίης. 

τόφρ᾽ Έκτωρ ἄμπνυτο. καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας 
ἐξέλασ᾽ ἐς πληθὺν καὶ ἀλεύατο κῆρα µέλαιναν. 960 

δουρὶ ὃδ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸὺς «4ιομήδης: 
υὲξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον. κύον' ἢ τέ τοι ἄγχι 

ἦλθε κακόν' νῦν αὐτέ σ) ἐρύσατο Φοῖβος ᾽Απόλλων, 

΄ 

ἡ Θήν σ᾿ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας. 
ὦ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 

906 

εἴ πού τις καὶ ἐμοί γε δεῶν ἐπιτάρροθός ἐστιν. 
νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι. ὃν κε κιχείω.« 
ἦ καὶ Παιονίδην δουρικλυτὺν ἐξενάριξεν. 

αὐτὰρ ᾿ἀλέξανδρος. Ελένης πύσις ἠυκόμοιο, 

966 - Ε 810. 
8ῦΤ. μετὰ δούρατος ὤχετ᾽ ἐρωήν, 

σίηρ ἆεπι Έἶπσ ἆει Ίμαπσθ παςῃ, 
ππῃ αἷθ π]θᾶοχ ζα Ἰο]θπ: νυσ]. Ν 618. 

3ὔ8. ὅθι ἀθ]ῖη πο. -- παταεί- 
σατο Αογτ. νοη κάτειμι, παν Που, 
τηῖξ γαίης: ἵπ ἀῑο Ἐτάς Ἠἶπαῦ- 
ρο[αμτοη παχ, νο]. Ν 604 κατὰ 
γαίης ὤχετο. Ἠίαίις 1π ἀεπι Κοπι- 
Ῥοβίέαπα, ν]θ 1Π ἐπιείσομαι 86Τ: 721 
4995. [Απμαιρ.] 

9869, ἐς δίφρον ὀρούσας -- Τ48. 
[Απ]λαηρ.] 

860. ἐξέλασ᾽ ἔαἩἃν Ἠϊπνθα, 8118 
4εη Πείμεη ἆθτ Υ οχ]κἈπαρίεν. --- καί 
Ὀἱ8Β µέλαιναν -- ΤΙ 860. Η 264. 
5 409. 

861 -- Κ 569. δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων: 
νβ]. Α 548. [Απμανρ.] 

902-- 9601 - Υ 449-454. 

862. ἐξ. πη[ν Ἀπεμάχασ]ς τοταη- 
Ρορία]ῖ, ζα ἔφυγες. --- αὖ νῦν πῖθ- 
4 6γ πα 1αεἑστ, πο 5εΏοἨ ὄ[θγ, --- 
ᾖἦ τε ΕὔτπαἨχ ΙΠΙΠΙΘΕΗΙΠ, Ὀθί 
πἀγεχβαίίνεπι (εἀαπ]κεηνετηᾶ]εηῖς 
παπι Ὑοχπετσθπεπάθη. -- ἨΗίεν 
ὑαέτεπιάρη αῑθ {ο]σεπάθιπ Ιειάει- 
βοπα[]Ισ]επ Ἰλοτίο ἴπι Μαπάο ἆθβ 
αοπ5ῦ πηαίανο]]οηπ Ὠϊοπιεάεε; τίθι 
Ῥθβεεν εἶπάὰ ἀἱεβείρεηῃ απ ἆθιτ Ῥα- 
τα]]ε]θίθε]]ο ἵπ Ύ πιομν]ετῦ, πο 
ΑοἨ11] Ας σθσοη ἆἄεπ Μδτάετ ἆ4εβ 
Ῥαΐτοκ]οβ απδερτ]οπΏ αππᾶ Αροϊ]ο 
ἄεπαε]Όεη ἀ4ετ ἀείαἩτ οπἰτᾶςσ]κῦ πα. 

808. νῦν αὗτε; Π]κε]ε ἀο9 (6- 
ἀαηκοης τα αὖ νῦν ἔφυγες  -- 
2νοεϊζες ΗειπεδίεὮ -- Ε 944. 

964. µέλλεις παρ8ῦ πολ], π1θ 
χ 535: Νγ. Βἱ. ὅδ, 8, 3. 

865. ἡ θην (4 961) ΒΙΟ ΘΥ]1 6] 
πο]. --- σ ἐξανύω, Ῥτᾶς. ἵη 211- 
νεγαίσ]λ{ζ]]σομεχ Πολλα ρίαηᾳ νοπ ἀ4θν 
Ζακαπῇῦς πια σιο ἀῑν ἆθῃ χα τβ. 
γέ (Ι1εἆ επ[α]118) Ῥοεῖπι δχραπι Ὀο- 
ἴοπῦ 4επ πΙτκ]σομεν Βἰπόντ{έ 
ἀ6χ Ηαπά]απᾳ πι ἀεσοηβαία Ζα μαὶ 
ὕστερον "ΨΘ6ἨΠΠ Απο Αμ Το”: 
Ζα 4 569, νρ]. 4161. 4 406. Θ414. 
--- ἀντιβολήσας βομί {Εντ εἰοἨ: 
γρ]. ζ 315. 24 40ὔ. Κ 546. 

966. εἴ που ποῖθτη οἴνῃα, 
ἱχοπίφο]ιο Αππαηπιθ οἶπθν ἴἨπι {οβ 
εἴεπεπάεηι Τμαἱραςᾖθ, --- τὶς, Ὠϊο- 
πηΘά6Β ἀεπ]κί απ Αίμεπε: νρ]. Ε 828. 

96τ. νῦν ἴπι ἄοσθηραίζ τα καὶ 
ὕστερον 965: Εν Ἱαεΐρί, --- τοὺς 
ἄλλους ἀοτί ἀῑθ απἆθτη. --- ὄν κε 
παςσἩ ἀθτα Ῥ]πτα] ἄλλους ἀῑβίτιραδῖν, 
πηῖς Κοπ]ππΚΗν ἴπι ίππο ἆἀθ5 Εαῦ. 
Ὑρι. 2 39308 ποσσὶ κιχείω. | 

968. Παιονίδην, ἀεπ 888 ετ]ορίθι 
ΑραβίοΡΠοΒ. Ἠε]κίοτβ Αποτι Παθζθ 
Ώιοππεάθα 8 ]είσί νετπϊπἀθτῦ 1Ἠπα 
4ἱε Ἠὔείαπρ αὈζπσίεπεπ, [Απμαηρς.] 

γ. 2909--400. Ῥιοπιθάςθςε π]τὰ 
τοη Ρατιςβτεγπιαπάςῦ απᾷ τετ- 
18 [εί 4ἱο Βολμ]αο]τ. 

969 -- 17939. Η 56556. Θ 80, 4 δ0δ. 



Τιυδεῖδη ἔπι τόξα τιταίνετο. ποιαξένι λαῶν 
ή 5 ἢ » 

11. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΑ, 6τ 

στήλ κεκλιμένος ἀνδροκμήτω ἐπὶ τύμβῳ 

Ἴλου θα, παλαιοῦ δημµογέροντος. 

ᾖ τοι ὃ μὲν θώρηκα ᾽άγαστρόφου ἰφθίμοιο 

αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ) ὤμων 
καὶ κόρυθα βριαρήν' ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκεν 

ταρσὺν δεξιτεροῖο ποδός' διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς 
ἐν γαύῃ κατέπήηκτο. ὁ δὲ μπάλα ἡδὺ γελώσσας 
ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

9τ0 

δτ6ὅ 

καὶ βάλεν. οὐδ᾽ ἄρα µιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός. 

ἅλιον βέλος ἔκφυγεν' ὡς ὄφελόν τοι 850 βέβλήηαι, οὐδ᾽ 
νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ δυμὺν ἑλέσθδαι᾽ 

οὕτω κεν καὶ Τροῶες ἀνέπνευσαν κακότητος. 

οἵ τέ σε  οάσι Λέονθ) ὡς μηκάδες αἶγες.α 

τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσδας προδέφη κρατερὺς «4ιομήδης' 

9το. Ὑα]. Ε οἵ. 
δτ1. στήλη: τσ]. µ 14 παπά Ρ 484. 

-- πελλιµένος, απὰ Ἔγγαν ππίθυ ἄεχ 
Βῆπ]α, ἆαμει 9τ9 ἐκ Λόχου ἁμπή- 
δησε. --- ἀνδροκμήτῳ, παν Ἠεχ, 7 
τύµβω, τοπ λΜοπς ο θη σοπιᾶ 618, 
ᾱ. 1. ΚὔπειοὮῃ αι{σεςομϊ({οῦ, Ίπα 
6εφεηκαΐσ τα εἴπετ παξῆτ]{οηθπ 
Βοάεπετπεῦαπρ. 

υπ. ρι. σα κ 415. - δηµογέ- 
ροντος: Ζα Τ. 149. 

8τ8. ᾖ τοι Ζᾳχ πηραπς 4ετ σε- 
ΏΒΊετεη Γατεϊε]]απηπσ ἆετ ἀπτοῃ 45 
Ὑουμεισεμεπάθ τοτροτθϊέαέθη ή - 
Που, ἵπ απεῖ ρατα]ε]επ  β]εῖοι- 
πο]ἤσεπ ἨἩαπά]απσεη. --- γαστρό- 
φου 7α στήθεσφι. 

814. αἴνυτ παν Ὀθδβδολπά Εἐ]σί 
απ πηΘππιθη, {ὔμτί ἐξενώριξεν 968 
8π5, --- παναίολος Βεϊπονί σα θώρηξ 
ητχ Ἠ16Υ. 

9τ6. ΕἘτείεε Ηεπιϊςαςοὴ -- Χ119, 
Ζπε]ῖθε -- Ν 68δ8δ. πῆχυν εν Βασ 
τοη Μεία]], πε]επετ ἀἱο ατσε]- 
επάεηπ ἆει ὈῬεϊάεπ Ἡῦτπετ τετραπἆ. 
-- ἄνελκεν: ἀθι Ῥομιε[δεπᾶο Σελ 
εἰσοπ{]ιοἩ ἀῑο Βεμπο απ 5ἱ6, σ6]. 
φ 419, αὖεντ ἆπτοῃ ἀἱο Ὀραππαπς 
4ετ Ῥεμπο ππετάεπ αποὈἈ ἀἱε Ηὄτπεχ 
4ε5 Ῥοσεπς απᾷ ἆετ Βας Ἰεῖε σ- 
Ῥοσαπ, ἆα]θν ὅ8. Ἅ τω τόξον ἔλκετο. 

3τ6. οὐδ) ἄρα Ὀϊβ χειρός ΡαχΘη- 
{λείϊες] εἴπσεεομοβρεπ: Ζπ 960. ὤλιον 

Ῥ]8 χειρός ποπ8ὲ πα(ιτγ]επετ νοπι 
Βρεετπιτί, Ξ5- Ε 18. Π 4860, τα 
4 498. [Αππαπρ.] 

8τ7. ταρσόν παν Ἠϊεε ππᾷ 888, 
ἀεν νοτάεταο Ται] ες Επίσες, ἄες 
Βραπηηπ. -- διὰ δ) ἀμπερές, πίθ 
Ρ 509. φ 4525». Κιν. ι. 68, 46, 4, 
ομπο εἶπ Ὑετραπι ἆ4θσ Βεποσαπα 
(ἑών) παὶῦ ἀεπι ἆἱθβο Βεπεριπο αὉ- 
εε]Πε[εεπάθη κατέπηκτο τετυυπάεη: 
σα ὁ0τ. 

98. ἐν γαίῃ: Ζα Ζ 918. -- ἡδὺ 
γελάσσας -- Φ 6508, ἵπ αἵπ εἴ[δες 
Ίμασπεπ απβεὈτεσπεπᾶ, ἨΠετζ]1ο] 
θπ{]αςπ απ. 

8τ9. ἀμπήδησε παν Ἠ1ετ. --- καὶ 
Ῥϊς ηὔδα -- Κ4δΙ. Ν 619. 3 500. 
Ῥ ϱοτ. 

980. βέβληαι πα οὐδ᾽ ἀπτε] 
ΦΥηΙζ656 ζα τειβοβΗπσεη: νρ]. Ρ89. 
ω 241. 

981. Επτβίος ΗεπιΙβζ]ο]) -- Ε 9ὔτ. 
Π 651. 2ηοϊίος -- Ε 8517. ΠΜ 150. 
[Απματσ,.] 

985, οὕτω ἆἀεπ Ιπ]μαὶό ἆθβ τογ- 
Ἠεγσεπεπάεη Ἠ/πηςςΠεαίπες αα{πε]ι- 
πιεπά τοντζὲ 4επ Ύοτάθγβαίζ Ζαπα 
{ο]σεπᾶεπ ΒεάΙπσιπσκεα{ζ1ν6].ξ409. 
β 984. -- καὶ Τρῶες αποὶ ἆἀῑθ 
Ένοευ, πιο 16] ταῖς ες Ἠπ]ππιθβ 
οτ{ριθ, 

984 -- Ε 986. Το]. Υ 480. 
δ Ἔ 
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υτοξότα. λωβητήρ., χέραι ἀγλαέ, παρθενοπῖπα. 
εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης. 
οὐκ ἄν τοι χραίσµῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἐού" 
νῦν δέ μ ἐπιγράψας ταρσὺν ποδὺς εὔχεαι αὔτως. 
οὐκ ἀλέγω. ὡς εἴ µε γυνὴ βάλοι ἢἡ πάις ἄφρων' 

κωφὺν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 
ἡ τ) ἄλλως ὑπ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾿ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ. 
ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησιν’ 
τοῦ δὲ γυναικὺς μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαίύ. 

παῖδες ὃ) ὀρφανικοί: ὁ δέ 8᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων 
πύθεται., οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.' 

880. τοξότα πι Ἠ]οχ. --- λωβη- 
τήρ Ῥτα]]ηβηβ. -- κπέραι: Κτ. 
1.18, 7, 1, ᾱ. 1. εἶπε 8η ἀ4επ Ἐπάεη 
αρἰτα]αχΏρ ππιρεύορεπο Ἐ]αεσλίε, 
ψ1ε αἷς πΙομί βε]ίεη απξ αλ{οτυζπῃ- 
Ἠεπει Βἰάνοτκεηπ νογκοταπαί: νι. 
ΙΤ 66. -- παρθενοπῖπα πατ ἨΙ6Γ: 
γρ]. τ 67. ΙΓ 859. Υοῦυ ἀεπ νίας Βε- 
786Ι6ἨπΠηΡεπ ἆ6γ Απτοᾶς βἴε]λεηπ ]6 
2ο Ἰηπ επσετετ Βεεπαηπς σα 61πΠ- 
απάοετ: ἀἱε Ὀειάεη οιβίθη 1Π Θἶπεπι 
οπίβεεηπ δρεηβαίΣ, ἆά ἆοτ π]ςολί 
ΓΜτ Ἐοβοπάετε εἩχγεπνο]] ρε]ίεπάο 
Καπαρῇ πα ἆἀεπι Βορθυ αιβ ἆοτ 
ΈἘειτπο Άπι ὙἨοπϊρείευ Ζα µρτοίβ- 
βργεσλετίβοπετ Ῥταλμ]ετεί Ῥετεσμάρί, 
νο 986---388 απβρεβή]τί νητά. [Απ- 
Ἠαηρ.] 

386. Ὁρι. Ε 220. εἰ μὲν δή 
ΨΕἨΠ 4οσμ, Ἠαπδςηβαίζ, 1Π ΘΩΡΘΥ 
Ῥεζίεμαπο σα ἆετ νογπετρεπεπάεπ 
Ἀπτεάς, νοῦεὶ μέν ἀεῃ 888 {ο]σεπ- 
4επ ερεηεαί” νῦν δέ νοτροτεΙ{θί: 
ται. Μ 999. 896. Ι δ1δ. 619. δή 
ἀατοἩ Ἀγπίζθβο Ζα νετριπάεη ταῖς 
ἀντίβιον ἆ. Ἱ. πι οὔεπεη Καπιρίε, 
Μαππ ρερεηπ Μαηππ, η ἀερεηβαί” 
Ζαπῃ Καπαρί Άπ5 ἀθπαι Ύ ετεύεοκ (919), 
νῖθ σὺν τεύχει ἹἸη νο]]οτ 
Ἠὔρίαης ἴπ (οθρεηβαί. 
ῬορεπεσλμΠίσθη, 

88τ,. Ετείε Ἠεπι]βθοὮ -- 1’ 54, 
Ζυε]ζεθ -- κ 246. Όῦυει ἆεηπ Κοη- 
Παπζϊν πι Νασμβαίζεθ ἨηδοἩ εὖ πηῖς 
Ορίααν ἴπι Ψοτάεγραίσθ 2 ΙΓ 54. 

868, νῦν δέ ἄεσεηβαίζ ἀειτ ΊΝ1σκ- 
Ἠελκεῖί ζα ει νοτπετσθμεπάεη Αη- 
ΏὨΒΗΠΙΕ6: 80 Ἀ96Υ. -- ἐπιγράψας 

20411 

996 

οἵπ ἀῑε Βεάοθαίαπρ ἆοτ απάο αὉ- 
βεἨγγάσοποπάθι Αικάτποκ: νρ]. δπτε, 
-- αὔτως, ἨΨϊθ Ρ 148. 400, παν 
8ο ᾱ-. Ἱ, ομπο ἀταπᾶ. 

989. οὐκ ἀλέγω, νο ρ 990, ΑΡΥΗ- 
ἀείοη ἆἀθβ ΑΠΟΚΙΑ. -- ὡς εὖι σα 
414, Ὑῖθ, ολη 8Βοΐ{296 ἆθπ Εα]], 
βάλοι πῖοις νοηπ ἆετ νο]]επάείθη, 
νοτραηρεπεη Ἠαπά]απᾳ, ΒΟΜΠάΘΤΗ: 
τά ία. [Απαημ.] 

890. κωφόν αἰαπιρί ᾱ. Ἱ. ψχ- 
Καηρε-, Κγαβ]οβ, ἄθρεπεαίζ 892 ὀξύ. 
-- οὐτιδανοῖο απᾶο]λθῖς, παν 
ἀνάλκιδος: νβΙ. 4 398. 

891. ἦτε: σα 263. --- ἄλλως Ἀπ- 
ἀατε ᾱ. 1. δββοτ: σα Ε 918, πι 
Εο]ρεπάςη πᾶπογ Ῥεβπιπιῦ ἀπτοἩ 
49 Ῥτϊάϊκαῖνο ὀξύ. --- ὑπ ἐμεῖο 
Ζαπέλεται- πΙτὰ ρεβοππαηρθᾳ, 
ἀεππ ἆῑε ἀταπάυεάθαίαπρ 166 516] 
Ῥογψθρεπ. -- ὀλίγον περ πχ 61Π 
νγοηῖμ. -- ἐπαύρῃ Κοπ]. Αοχ. Ἡ. 
ΑΚί, ύτα][ῦ, νρι. 4 6ὄπδ. Ν 649, 
πο χρόα ΟΡ]οκί 190. 

9892. αἶψα: Ατιβί8ΥΟΊ ἄνδρα, Ίο- 
ἀπτοι. ἀ4αά8 {οπ]επάο ΟΡ]εκί ετεείσί 
νητὰ, νγε]οῖιθῬ Ὠ6ί αἶψα ππρθβΙπαπαῦ 
σοἀαοπί ψετάεη πιπ{Β (τινα). 

898. τοῦ ἆθεβ ἀἆπτοι ἆπβ 48βοΠο(8 
ἀεἰδζείεη. --- ἀμφίδρυφοι παχ Ἠΐθι, 
αὖετ Β τ0οῦθ ἀμφιδρυφής: αα{ Ὀοῖ- 
ἀ4ετπ ῬεΙ(εησετκτατζτ, νσ]. χ 404. 

994, ὀρφανικοί, ΨΘΠΠ απο πατ 
Υαΐετ]οβ, νο 2 489. 

9896. πλέες, 41686 ΕοΥπι παχ Ἠ16Υ 
ππά Β129. --- Ζαπι εάαπκεη νρ].163. 

αρ 
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ὡς φάτο., τοῦ ὃδ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς πο ἐλθὼν 
ο ἔστη πρόσθ᾽' ὁ ὄπισθε καθεζόµενος βέλος ὠκὺ 

ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽, ὀδύνη δὲ διὰ χροὺς ἠλθ) ἀλεγεινή. 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε καὶ ἡνιόχω 

νηνσὶν ἔπι γλαφυρῇσδιν ἐλαυνέμεν' 

οἰώθη ὃδ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτός. 

ἐπετέλλεν 

ἤχθετο γὰρ κἢῆρ. 

οὐδέ τις αὐτῶ 

400 

᾿4ργείων ο ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας) 

ὀχθήσας ὃδ) ἄρα εἶπε πρὸς ὃν τς μία θυμόν᾿ 

»ῶὤ µοι ἐγώ. τί πάθω; μέγα μὲν κακόν. αἴ κε φέβωμαι 

πληθὺν ταρβήσας, τὸ δὲ ῥίγιον., αἴ κεν ἁλώω 4056 

μοῦνος' τοὺς δ) ἄλλους «4αναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. 

ἀλλὰ τί ἦ µοι ταῦτα φίλος διελεξατο θυμός: 
οἶδα γάρ. ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέµοιο. 

/ ο) ΄ / 2/ Δ Δ 1 Δ 
ὃς δέ κ΄ ἀριστεύῃδι µάχῃη ἔνι, τὸν δὲ µάλα χρεὼ 
ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τ᾽ ἔβλητ᾽ ἤ τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. 410 

ων ς θ-ο2 ο Δ / Ν Δ / 
εἶἷος ὁ ταῦθ΄ ὥρμαινε κατα φρενα καὶ κατὰ δυμόν. 

896. τοῦ 7α πρόσθε: νε]. Ε 1Τ0. 
--- δουρικλυτός Ὀϊ8 ἐλβών -- Ε το. 
3 446. Όας Βεϊποτίο δουρικλυτός 
Ἠαῦ Οάγβεοιςβ παχ Ἠ]ετ, 401. 660. 
ΤΠ 26. Ζαχ Βασπε τρ]. 9 229. [Απ- 
Ῥαηρ.] 

80π. πρόσθ᾽ απ ἆαάβ Ἐπάο ἆθβ 
Βαΐπες σοτΏοκί πεσεπ ἆες {οἱσεῃ- 
ἆεπ ἀθρεπεαίζθε: σα 1Τ6. 

899. 400 -- οτ8. 974. 

γ. 401-491. ΟἀγΥβεοτς, νοη 
ΘΟΚΟΡ τοτυαπαἀεῖ, γοη Μα6πεθ- 
18ος παπά Αἴαςφ σετοῦίεί, τετ- 
18 [6 ἀ4επ Καπρ{. 

401. οἰώθη: νρ]. Ζ ι. 
4035. φόβος Ε]ασλί, παῖῦ ἔλλαβε, 

φῖο ΛΝ 4Τ0. -- πάντας ἵπ Ἠβε]ῃ- 
ἀτᾶο]κ]σοπετ Ῥίε]]αηπσ απι Ῥομ]α[ς 
επίερτεσλεπἁ οὐώθ'η 401. [Αημανσ.] 

405. Ἐππ α]{ίπια] πνιεάρτκεητεπάοτ 
Έογπιε]τετα. 

404, Ἐντρίες ἨεπαϊςΙοὮ --- ε 465. 
τί πάθω ὙἩΝΒΒ 58ο]] ον ἄδθετ 
ΠΙΙΟὮ εΓσΘΏΘΏ 11886ηΏ, Ὑ88 5Ο] 
38 ΤΙΣ ΠΕΤάΕΘΕΗΖ γβι. ε 299. 
Κτ. Ὀι. 64, 9, 4. -- κακόν ϱο. ἐστί. 

405. πληθύν. Ζα φέβωμαι: νρ]. Ε 
9582. --- ταρβήσας {ᾷτ βΙοὮ: ναεχ- 
σαρῇ. --- τό ψγεὶεί δα ἄῑε Εο]σεπᾶε 
Ἠϊη. --- ῥίγιον, πο υ 9350: πηοςἩ 
οπ{εοὕσ]1οΠος, νο]. 4 9556. 668. 

406. μοῦνος πο Ρ 4Τ9, ἵπ πας]- 
ἀτᾶςκ]οπετ Ἀζε]]απςσ, ποταπ βἶο] 
4ϊε {ο]σεπάε Ἐπτκ]ᾶταηπςσ ΑοΠ]1ε[α6. 
Ῥ6α] εἶποι Ὑετείηπε]αησ 18ῦ είαἩσ, 
ἀα[ς εεῖη Πεϊεππαπα 1π 4επ Ἠᾶπάεπ 
4ετ Εοιπάε Ῥ]εΙθέ, 

401 -- Ρ 9π. ὅ 50ο. Χ 122». 9865. 
διαλέγεσθαι παχ 1π ἀἴθβεπι Εογπιε]- 
τετΒ, δἴσεπί]]οἩ: Ὀοί 51ο) ἆαπτολ- 
ΒΡΤΘΟΠεη ἆᾱ. Ἱ. ετπᾶσεῃ. ἢΏα- 
παῖῦ τα[ῦ β1οἩ ἆθετ Βοεάεπάε τοη ἆθπι 
εάαηΚεη Άη 6ἶπο οετ πιθ]τατθ 
Μδσ]οβκεῖδεηπ Ζατᾶοκ, ἀῑδ ετ Ὀ6ι 
ΏθβοππθΠθΥ Ὀδονίερυα νοθγν!τβῖ, 

408. ἀποίχονται 1π ἀετ Πας πας 
Ἠ]εχ απᾶ Τ 849, εἶο]Ὦ Γετηπ Πα]ίοη 
τοη. 

409. ὃς δέ κε παῖδ Κοπ]. Ῥταςα. 
νοη ἆετ νοάετπο]ζεη ΠΗαπά]απσ {πα 
α]]σεπιθίπεη Φαΐ76. --- τὸν δέ ΝαεΠ- 
βαὖζ: Ἐτ. ι. 60, 1, 11. -- µάλα 
χρεώ, πιο 1191. Σ 406. {Απμαπα.] 

410. ἑστάμεναι πρατερῶς -- Ν 26. 
Ο 666. κρατερῶς απεάααεχπᾶ, {εβῦ. 
-ἤτε--- ἤτε ραταζακῖβεμε ἄθροι- 
Ἀρετείε]]απσ 7γγεῖετ Μδσ]οηκείδεη 
Ἱπη ρποπαβοπεη Αοτὶε σατ Ζε- 
Ίεραπσ ἆες εάαπκεπε: πε απο] 
εείη ὈομΙσκθα] εδἶη πιῦσο, απα/ αἰ]θ 
Ε3]]9. 

411 -- 4195. Κσὔ07Τ. Ρ106. Σ15. 
ὅ 190.::Ε αθο, 4ρα 



το 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

"τόφρα ὃδ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθδον ἀσπιστέων. 
ἔλσαν ὃδ᾽ ἐν µέσσοισι. μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. 
ὡς ὃδ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες 8αλεροί τ᾽ αἰζηοὶ 
σεύωνται' ὁ δέ τ᾽ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο 416 

θήγων Λευκὺν ὀδόντα μετὰ γναμπτῇῆσι γένυσσιν. 

ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀίόσονται. ὑπαὶ δέ τε κόµπος ὀδόντων 
γίγνεται οἳ δὲ µένουσιν ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα' 
ὡς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα διίφιλον ἐσσεύοντο 
Τρῶες' ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα «4πιοπίτην 430 

οὕτασεν ὤμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέι δουρί, 
. ᾿ ” / ο. ο 2 / 

αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξεν. 

Χερσιδάµαντα ὃδ᾽ ἔπειτα. καθ’ ἵππων ἀίξαντα. 
δουρὶ κατὰ πρύτµμησιν ὑπ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

νύξεν' ὃ ὃδ᾽ ἐν κονίησι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῶ. 
| - ͵ ΄ 

ϱ. τε τοὺς μὲν ἔασ᾽. ὃ ὃ᾽ ἄρ 
4350 

Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὕτασε δουρύ. 
2 / 2 / / 

αὐτοκασίγνητον έυηγενεος Σώκοιο. 

419 -- 495ι. Υρι. Ρ 101. 
413. ἔλσαν, Ο)Ρ]εκί: Οάγβεει». 

--- ἐν µέσσοισι Ρτο]ερΏίδοἩ σα ἔλσαν: 
ἀτθηαίεη 1η 1π Ἴμτο Μ]α. --- 
μετὰ σφίσι τεβεχίν: απίΕΥ 816, 
1π 1μτο ΜΠ{ίο. τιθέντες Κοἰποϊάσηὐ 
της ἔλσαν: Ἰπᾶθια βἶο ἀαπηίς 1] 
Όπλα! ἵπ πο Μια Ὀτασλμίθη, 
βοίεγη Οἀγμββειβ 1Ἠπεηπ νίθ]ο Ὑετ- 
Ἰμβίο Ζπ{ῆσεπ καο]]ία, να]. 420 Π. 
υπά Ζα πῆμα 94Τ. [Απ]λαηρ.] 

414. Ζνοῖίθς ΗεπιιεΏοἩ Ξ-- Τ 36. 
Ὑρι. Ρ282. --- κάπριον ἀμφί --- ἀμφὶ 
κάπριον, νρ]. 419 ἆἀμφ᾽ Ὀδυσῃα. 
- πι. Ὑειρί]. Άθῃπ. Χ, το Η. [Απ- 
παης.] 

415. σεύωνται βἱοἈ Ἠθβίσ Ἐε- 
πίθροηπ πηξ ἆμφί -- αι ἀ6ς. 1αρά 
Ῥορτίδου οἶπά. --- εἶσι Ῥϊβ ξυλόχοιο 
5: ὦὢ ὄπδ. 
416. θήγων ὀδόντα: να]. Ν 4Τ41. 
- Λευκόν: 2α Ε 391. --- µετά σπ]- 
φκθην. γναμπτῇσι γένυσσιν, Ἠτ 
Ἠπει, Ξ- μετα Ίαμφηλησιν Ν 200. 

411. ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀϊΐσσονται τ1ηςσ8 
δ6ἤχπεη 816 Π, 9 1άσει απὰ 
Ἠιπᾶς. -- ὑπαί Ρί γίγνεται Ξ Μ 
149 1. ὑπαί τα Β τ11, ἀἁαταπίετ 
ᾱ. 1. Ἰπέο]σε ἆαποπ. κόμπος ὁδόν- 
των γ. εἶπεο Βίείσεταπασ ἆες 8ήγειν 
ὀδόντα απίερτασπεπᾶ ἆθι ἀπτολ ἀἆαβ 

ΑΠΑΠΤΠΙ6η ἆθν {ᾶροι ροβἰθὶἰᾳοτίθη 
αι 4θΒ Ε/θ6ιβ. Έαβοπον Ἠ/6ςἩβθ] 
46 Βδιυ]ε]κές ἵπ Ἰοῦμαίμον Βομ]]άθ- 
ταηρ πης ἀτεπια]]σοπι δέ τε. 

418. ἄφαρ 8ο/{οτΏ, ομπο βἶοἈ σα 
Ῥεάεπκθῃ, 

419. ὡς Ὀϊς Ὀδυσῆα -- 482. Ώου 
3η ἀῑο ΒΙπαίΙοπ γοη 4185 απ]κηϊρ- 
{οπάο Ψοχσ]αίομ Ἰαῦ Ῥοροπάθτα ἄθπ 
Άννοο]ς ἀἱο βἶοια αἰειροιπάο γαι 
παπά σο[άμτ]σ]μ]κοις ἀ4θβ απητίπσῦθη 
6ερπειβ, 1ο ἆθπ ἰωπάμαίνεη Μαϊ 
βεἶπογ Γτάησοχ Ζα γαταπβομα]Ιομεη. 

451. 2ψεῖνεν Ἠοπι]κῆοα: γβι. Ε 
896. ὕπερθεν 7α ὧμον εἵη γθγαή- 
βομαι]οπεπάεν Ζ1βα{5. 

428 -- Ύ401Ι. Ἀψοϊίον Ηαπι]αδίο] 
ΞΏε 7, 982. 
494. πρότµησις παχ Ἰ16χ, οἰσαπί- - 
Πο. ἀεν ΕΙπβοληΠ 6 νοιπ πι Ἰαῖρο, | 
4ἱο Ναβε]ροσοπά. -- ὑπ ἀσπί- 
δος ὀμφ.: Ζα 909. 

455 -- Ν ὔ08. 620. Ἐ 462. Ρ 9156. 
ἀγοστῷ πιῖῦ ἆ4εχτ (πο μον) Παπ ἆ. 
Ὑσρ]. Ν 898 κόνιος δεδραγµένος ππᾷ 
τα 4 π49. 

426. Ἐτείος Ἠεπα]αβίομ: σα 148. ---- 
οὔτασε δουρί, πῖθ Ε ὄθ. 4 8588 υπᾶ 
βοπβέ, Ίπι Ἡ 6γββοἩ]/{8. 

40Τ. ἐνηγενής πχ Ἠ]ες ππᾶ Ἡ 681. 
[Απμαπς.] 



11. ΙΑΙΑΔΟΣ Δ. τ1 

τῷ ὃ) ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν. ἰσόθεος φώς, 
στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί µιν πρὺς μῦθδον ἔειπεν' 

»ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε. δόλων ἄτ᾽ ἠδὲ πόνοιο. 490 

σήμερον ἢ δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσιν, 
τοιώδ᾽ ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας. 
ἤ κεν ἐμῶ ὑπὺ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ δυμὸν ὀλέσσῃς.' 

ὡς εἰπὼν οὕτησε κατ ἀσπίδα πάώντοσ᾽ ἐίσην' 
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος. 455 

καὶ διὰ Δώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο. 

πάντα ὃδ᾽ ἀπὸ πΛλευρῶν χρόα ἔργαθεν. οὐδέ τ᾽ ἔασεν 
Παλλὰς ᾿θηναίη µιχθήµεναι ἔγκασι φωτός. 

γνῶ ὃδ᾽ Ὀδυσεύς, ὃ οἳ οὔ τι τέλος κάτα καίριον ᾖλθεν. 
ἂψ δ᾽ οχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν' 

Ὅ ρέκα δή σε --- αἰπὺς ὄλεθρος. 

ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι µάχεσθαι. 

ρἆ δεί’, 

ἦ τοι μέν ρ 

440 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα µέλαιναν 

498. Επεῖες Ηεπιςῦῖομ -- ϐ 866. 
πίεν Ὦϊ8 φώς -- Β 50δ. 

4399. Επρίες ΗειηΙβίΙεἩ -- 4 496. 
Έ 611. Μ 45τ. ΡῬ 94τ, σψεῖες -- 
Ἡ 46 ππᾷ βοηϱῦ, 

480. πολύαινεγΙιε]σαρτΙθβθΏΘΧ, 
πι γοη Οάγεεεις: 615. Κ 644. 
µ 184. -- δόλων ὧτ᾽, πο ν 298 
γοη Οάγεεεις, ἠδὲ πόνοιο, Ψυοπις 
11εύ απᾶ Απαάααετ ας ἆἱθ σε- 
{αϊεχίςεύει Ἐρεπδολα[τεη ἆἀες (ερ- 
Ἠειβ ομπο ἨἈῆοκλα] απετκαππ 
ψεχάεηῃ. [Απμαπς.] 

459. τοιώδε ᾱ. 1. ΖψΨεὶ 5ο [αρίετε 
Μάᾶππετ, σε στ. -- Ὀίε Ἰκαικα]ει 
Ῥαχειοῖρία {ὔμτεν ἀεπ Ἰημα]ύ ἆες 
Καικα]εη Ώαανε Ἱππασίδῃσιν πᾶμεν 
818. 

485ὸ -- 14350. Ὑμι. 1 861. Σ 92. 
ᾖ κεν πας] ἤ, πε Χ 110. ὃ 546, 
ΑΠΘΤΕΠΓ8118. -- ὀλέσσῃς: ἄθπι 
Ἐπίαταπι ἴπι Θγεθεπ θὰ ρεσει- 
ἄρετ (451) Ῥεσε]εμπεῦ 4εν Κοπ]απκϐ, 
4ἱε Ζπεϊζο Μόσ]ο]μ]κοαιί Ὀοδκπιπιζεν 
815 ἀῑα, ἄθιοι Ὑου πητκΙοναπς 46υ 
Ἠθάειᾶο εινναχέοί. -- ἐμῷ ὑπὸ 
δουρέ 7α ὀλέσσῃς: τυπείς αἲθ]ί 
Στ 8ἱΟἩ. 

454 --- Ῥ 49. Ὑσι. ὦ 400. 
4356 -- Γδῦτί Η9561 Ε, τα]. 4 

196 {. διά ταῖς σεἀσλπίθτηα ε. 
49τ. ἔργαθεν, πο Ε 14Τ Ἱπῖει- 

βΙνίοτπι ἀε5 Ίπρετε. πς ἆθπι Ῥ6- 
ρτιβ ἀ4εν Ώαπεν. 

458. μιχθήμεναι ἆ. 1. εἰπάτ]ῃ- 
σθΠ. -- φωτός, πε 4 199. 

4959. ὃ -- ὅτι. --- οὔ τι πας Ναοσ]- 
ἀτασ]ς νοταπσεεῦε]]{: ταΙῦ πἹοβπίςθη, 
οῬψοβ] Βοκος ταῖς {ὔάμσοπει Ὑεν- 
πιπάππᾳ βΒεάτοπί Ἰαθίε: ΥΕ]. Ε 
106. --- τέλος κάτα καίριον ᾖλθεν, 
παν Ἠϊε6ι: ΒπΏ]εκῦ ἔγχος: ᾖαπι 
ἰδά]ιοπεη ΦΖἱεΙ ΡεκοπιπιΕη 
να ᾱ. 1. 6 σεπαςσ εἴπσεάταπσθεἨ 
πχ, Άτα {δάλο] Ζα Ὑετᾷεη. γε. 
4 18ὔ οὐκ ἐν παιρίῳ ὀξὺ πάγη 
βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν εἰρύσατο 
ζωστήρ ππᾶ Ι 66 οὐ τέλος ἴκεο 
μύθων. [ΑπμαἨς.] 

440, Ἐπείας Ἠοπαϊκίοι - Ν 4ὔπ. 
ὠναχωρήσας: Όάγβεεαε πηπ[ς αἱ5ο 
Ῥαι ἄεν Ψεπυπάιπς 6ΙΠεΠ Απσεη- 
Ὀ]οῖ]ς Ζατᾶσκσεφψίσπεηπ καῖπ, Ιεῦσί 
Κκελτί 6χ Ζᾳπι ' Αποοϊς ασ οῖς, 

441. Ὠίο Απτοᾶο ἆ δείλ᾽ "ο Ὅπ- 
σ]ᾶο]κ]ομει” επθβρτιοαῦ ἆἀαπι Ιπλα]ί 
ἆ6ς {οἰσεπάθη Βαΐπ6β. -- ἦ μάλα 
δή ἐἄγπα ιν ἵπ εντ Τ1αῦ. [Αδή- 
παν. 

445. ἠ τοι μέν ἵταιη ΖΥ8Υ. --- 
ἐπί σεσθπ: ἔτ. Ώι. 68, 41, 8. 

4459---445 -- Ε, 665- 664. 
449. ἐνθάδε Ἠϊεν, απ ἆθεβετ 

Φή6]]α ἆ, 1. ος ἀά ποςἩ τοπ Ἠϊθχ 



πο 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

ἤματι τῷδ) ἔσσεσθαι., ἐμῶ δ᾽ ὑπὺ δουρὶ δαμέντα 
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ) "άιδι κλυτοπώλω." 
ᾗ καὶ ὁ μὲν φύγαδ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκειν. 

τῷ δὲ μεταστρεφθέντι µεταφρένω ἐν δόρυ πῆξεν 
ὤμων µεσσηγύς. διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 
δούπησεν δὲ πεσών: ὁ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς" 

ὦ ΣῶΥ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο. . 
φθῆ σε τέλος Θανάτοιο κιχήµενον., οὐδ' ὑπάλυξας. 

ἆ δείλ, οὐ μὲν σού γε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ 

ὕσσε καθαιρήσουσι Βανόντι περ. ἀλλ οἰωνοὶ 
ὠμησταὶ ἐρύουσι. περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες" 
αὐτὰρ ἔμ', εἴ κε Βάνω., ατεριοῦσί γε δῖοι ᾽χαιοί 

ὧς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 

ἔξω τε χροὺς ἕλκε καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης' 

αἷμα δέ οἳ σπασθέντος ἀνέσσυτο. κῆδε δὲ Θυμόν. 

ν;θσρεμεί. -- φηµί πα Νασλάτας]ς: 
16Ἡ ΥΕΤΒΙΟ6ἨΘΤΘ. 

444. ἥματι τῷδ᾽, ταῖς Απερίε]αης 
ααξ ἆας σήμερον ἄθα Βοχος 481. 

446 -- Ε θὔ4. Π 636. [Απλαυ.] 
446. ἡ καὶ ὁ µέν: Ζα Κ 4δά. --- 

φύγαδ᾽ 2ὶ ὑποστρέψας: νι. ϐ 
26τ. -- ἐβεβήκει βἶηπςσ τΏβοἩ 
ἀανοηῃ. 

441. 448 --- Ε 40. 41. 6 958. οὔ09. 
449 -- Υ 988. Υβὶ. Ν 918. 
400. υἴέ 19 ἱπποδάμοιο -- Β 98. 

4 δΤτ0. 
451. φΌη πας Ναολάτασκ νοταή- 

βεείε]]έ αἱ Βεε(ά ραπ βεῖποτ Ώτο- 
παηρ 445 Π., πας κιχήµενον, ΝΟΥΟΠ 
σέ αὐπᾶηπρί: (σΙχκ]ο) ἐταξ ἆῑσ]ι 
ΖἼνοτ (μετ α]8 πιἰςΒ). Ώ]θ ϱ8η7θ 
Ἠο]πτεάο Ὀθνψεσί ΑἶεἩ, πας Ῥ6- 
21εηυπρ απέ ἀῑε ρταμ]ετίθεμε ΤΏτο- 
Ἠππσ ἆθς ἄερπετβ 450--458, ἵπ ἆθτ 
γετρ]εῖεμαπᾳ ἆἀεβ βολή οἷκκα]θ 1θπ68 
τη] βθἶπθιη θἱᾳεποῃ.. --- τέλος θανά- 
τοιο ἆα7ζ 216] ᾱ. 1. ἀ4ἱε Υετψῖτκ- 
Ἰομαηπς, ἀετ Εϊπιαῖει 4εε ΤοάςῬΒ. 
Τρι. Ι 416. 

452. οὐ πε Ναομάταοκ νοταη- 
ρορία]]έξ, πιξ μέν: υρ]. ἦ μέν. -- 
σοί ἆπτοὮ γέ Ὀείοηί ἵπι ερεπεαία 
Ζα αὐτὰρ ἐμέ 456. -- πατὴρ καὶ 
πὀτνια µήτηρ Ξ- 2 418. 499. Ι 561 
υπά οπε6. [Απ]απρ.] 

459. ὕσσε καθαιρήσουσι: νβ]. 1 

446 

400 

4056 

436. -- Θανόντι περ οὔθη 818 
Ῥοΐσοη, ἆᾳπ ἆοσολ αἵη 5οἶσ]πον 11εῦθε- 
ἀῑθπεί ἆθη Κἰπάθτη νο ἆεπ Ε]ίθγΠ 
κ εγνΊθεοπ τάς Ζα Η 
το 1, 

454. Ἐταίθα Ἡοπι]βίομ -- Χ 67. 
ἐρύουσι Ῥπήατυτα, Κτ. Οι. 99, ο, 4, 
βο. σέ. --- περί Αάνοι: επ ρε ππας 
ππι ἀθίποι [,δἵομπαπι. -- πυκνά 
ρτο]ερί]θοελ -ρτϊά Ἰ]καἐῖν τα 
πτερά: ἀῑσμί Ἠϊπίθντ οΙΠπαπάθτ: 
γρ]. β 1561. Ῥαβ ἄαπσθ: παλμάθπι 
816 πηξ ταβομοπα Εήρε]κσμ]ασο ἀῑσλ 
απηκτοῖθέ Ἠαβεῃ, Ὀυτίρεπς πιήββθῃ 
ἀἱ6β6 βἱθρθρρθφίκβεῃ, ἸὔἨπεπάθῃ 
ἨΜοτίε 462---45ῦ οί ἆεν Ῥεάτάηρίθι 
Ίαρε ἀ4θ8 Οάγβεειβ (νρ]. 461 Β.), 
Ψάμτεπά ἆἱο Έτους ἀπτοπαιβ ἆἀῑθ 
Ηεττεπ ἆετ Ῥἰπαθίοη αἶπᾶ, εἰπίσθι- 
πΙΘ{5ΕΠ Ὀ8[ΓΘΠΙάΘΗ. 

400. Ἠτεριοῦσι ἀπτολ γέ Ὀείοπῦ 
πι ἀεροηβαί: Ζὰ ἐρύουσι. 

4606. δαΐφρονος 8 ἔγχος -- Υ 
207. 

451. ἔξω τε χροός 338 ΒΕΙΠΘΙΩ 
εἴσπεητ Ἰεῖνε: νΡΙ. 480---451. 

408. σπασθέντος εποῦ. α9βο[., 
ΦηὈ]. ἔγχεος. --- ἀνέσσυτο ΑΟΓΥ. ΙΙ 
Μεά., παχ Ἠϊθ6ι, ΒΟἨΟ[Β 6ΠΙΡΟΣ. 
---- κῆδε δὲ θυμόν -- Ε 400, δαῦ- 
Πε] 1Αῦ αἷμα πιῖε ἆθτα νοσἩθγρθ]θή- 
4επ Ρτᾶδϊκαί ἵπ Ῥατοϊρια]{οτπι 

Ανω ας ο κ να αρ) ώς ων ος «ὔθν ν - 



τς ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. τὸ 

Τρῶες δὲ µεγάθυμοι. ὅπως ἴδον αἶμ᾽ Ὀδυσῆος, 

κεκλόµενοι καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 460 

αὐτὰρ ὃ γ᾿ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε ὃδ᾽ ἑταίρους. 
τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤνσεν. ὕδον κεφαλὴ χάδε φωτός. 

τρὶς ὃδ᾽ ἄιεν ἰώχοντος ἀρηίφιλος Μενέλαος. 
αἶψα δ᾽ ἄρ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα' 

5 λ ΄ ια αν 
».άΐαν διογενὲς Τελαμώνιε. κοίρανε Λλαῶν. 465 

ἀμφί μ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἴκετ᾽ ἀνυτὴ 
τῷ ἰκέλη, ὡς εἴ ἓ βιώατο μοῦνον ἐόντα 

Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ' 

ἀλλ᾽ ἴομεν καθ) ὅμιλον' ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. 

δείδω. µή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι µονωθείς, 470 

ἐσθλὺς ἐών. µεγάλη δὲ ποθὴ «4αναοῖσι γένηται.« 

ὧς εἰπὼν ὃ μὲν ἠρχ. ὁ δ᾽ ἅμ ἔσπετο ἰδόθεος φώς. 
εὗρον ἔπειτ Ὀδυσῆα διίφιλον' ἀμφὶ ὃδ ἄρ)᾽ αὐτὸν 
Τρῶες ἔπονθ᾽ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν 

ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸὺν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ 

ΕεἀαοἩέ. «Υ6Ι. 4 ὔ84, Μ 999. 
ἤχθετο γὰρ κῆρ 214. ο Ὁ 

459. Ὑσι. Ε 2τ. Ν τδτ. 
460 -- Ν 889. κεκλόμενοι τθςὶ- 

Ῥτοκες Μεά. -- καθ) ὅμιλον: 7α 
4 909, νρ]. 4 91. 

461 -- Ρ108 ππᾶ Ν 4ΤΤ. αὖε 198- 
ταν, ΕΙεΙοπχεῖΙς ης ἀνεχάζετο. 

469, τρὶς μὲν ἔπειτ : Ε 496. Π 
Π84. Υ 445. --- ἤνσεν Αοτ. ετΏοΏ 
ἀ4επ Ἐτ{έ. -- ὅσον κεφαλὴ χάδε 
Φωτός νβ]. 8π9 νο]]επι Ηα]εθ 
βοἨτθῖεη. ὅτα πεφαλή Π Ττ, φωτός, 
Με 498, γου Όάγεεειδ. 

468. ἄῑεν παὶῦ (0) ἠώχοντος: τα 
Κ 199. 

464 --- 346. Ὑρὶ. Ν 07. 
465 --- Η 954. 644. Ὑσ]. 928Ι. 
466. ἀμφί με --- ὕπετο: 7α Κ 555. 

-- ἴκετ᾽ ἀντή Ξ- ἕἔ ο6ὔ. ϱ 454. 
461. τῷ νεῖεί απ ἀ4επ βαΐσ παῦ 

εὖ Επ, νο Χ 410: νοιρ]οπει πηἶτὰ 
π]ομὲ ἀάβ ππΙτκ]σμα (εβςηταὶ παῖῦ 
ἀεπι σθβείΣὔεη, 5οπάετη ἆῑε ϱπα] 0 
ἀεβεε]θεπ πντά αππίζε]ραν γει- 
ΡΙοπεηπ ταῖς ἆθπι σεβείεη Εα]]6, 
1η πε]οπετι 6 5ε]ορίναταείᾶπά]ιοῖ 
θἵηπ στοίβες ἀ.θεοΏτοαῖ οετπθῦΌεη πυῆτᾶο: 
Ζα 989. --- βιώατο, ἀἴθεει Ορία[ῖν 
πατ Ἠϊ6τ. -- Ζπεῖερ Ηεπιδς]: 

4τ56 

νρ] µ 297. μοῦνον ἐόντα -- 0611. 
Υ 186. κ 16Τ. µ 297. [Απραπᾳ.] 

469. ἄμεινον 5ο. ἐστί, Ὀθββετ, 
αἱ Ἠϊθγ απ{ηᾶθϊσ ρα βἴεπεῃ. 

4τ0. Βτεῦεε Ηεπι]αθΙοἩ: νρ]. ὃ 820, 
Ρ 24». Ν ὅ9. 

411. ἐσθλὸς ἐών --- 4 666. 8. 689. 
ο 561, επ ἀ4ετ ἀ4οοἨ πασκενχ 186, 
εἶη Ζαβαΐσ ἀετ ἀἱο τοτηεχ σοᾶτ/[εετίθ 
Τε]παἈπιε ἃπὶ δ6ἴπθιη Ὀ0ΠΙοκεαὶ Τ1Ο- 
ἀν]ιετί, Ζαρ]εῖοὰ αΏετ 4επ {ο]σεπάεπ 
εἀαπκεπ γνοτυετεϊδεῦ. --- µεγάλη 
Ρ18 γένηται: νρι. Ρ 690. 

4πὸ -- Ο 559. Π 695. 
4τ39. ΕχδίεἙ ἨεπιϊαδίοΗ ξ- Β 109. 

χ 401. ψ 46. εὗρον βγηάεΏβοἩ. 
Κτ. Ρι. 59, 1, ὃ. -- ἀμφὶ --- αὐτόν 
πτῃ 1Ώη 6] ρᾳξ, πγοᾶιτοῖι Οάγββειβ 
8ἱ5 Ἠαπρίρεικοα, ἀθηπ Ίτοετη ρθρεπ- 
ἄθες πεγνοταεμοῦθι ψ]τᾷ. 

474. ἔπονθ, πᾶ5 485 ἔπον, πΒΤΘἩΏ 
1Ἠ Βοπεσιπᾳ, (απιπε]ίεη β16Η. 
-- ὡς εἰ: σα 989. Όττο εὖ ν]νᾶ 
ἀἱε γετσ]είεπαπσ απςἀτσ]κ]1σ] αἱβ 
εἶπο ΥΨετρ]είοπαπσ παθίθε] εἶπεβ 
ρεβείσίεη Εα]ῑες Ῥεσειοαππεξ, τστ6θ, 
16Ἠ 5ε{ζα ἀ4επ Εα]Ι. [Απήαης. ] 

416. βεβλημένον Ῥατί. Ῥοετέ. σσ 
ΒεσεΙομπαης 4ες Ζδίωπάςς, αἰα]- 
Ῥαξῖν σα ἔλαφον: εἶπεηπ ρθΐτοί- 



τ{ 11. ΙΔΙΑΔΟΣ ΔΛ. 

ἰῷ ἀπὺ νευρῆς' τὺν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσιν 

φεύγων. ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὺν καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ: 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαµάσσεται ὠκὺς ὀιστός. 
ὠμοφάγοι µιν δῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν 
2 ος ΣΑ ἐν νέμεὶ σκιερῷ ἐπί τε Λἲν ἤγαγε δαίµμων 480 

σίντην' Δῶες μέν τε διέτρεσαν. αὐτὰρ ὁ δάπτει' 
ὡς δα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλοµήτην 
Τρῶες ἔπον πολλοί τε. καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ᾿ ἤρως 
ἀίσσων ὦ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲὶς ἦμαρ"' 
Αῑἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠύτε πύργον. 480 

στῆ δὲ παρεξ' Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 
ᾗ τοι τὸν Μενέλαος ἀρήιος ἔξαγ᾽ ὁμίλου 
χειρὺς ἔχων. εἴως δεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους' 

Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε «Ιόρυκλον 

{επεπ; ἆασα ἀἱο ερεχερείῖφομο Έτ- 
Κ]ἄτυυς ὂν τ ἔβαλ᾽ ἀνήρ κτὲ. 

4τ6. ἰῷ ἀπὸ «Φευρῆς, νο 664, 
γρ]. Ν δ8δ ἀπὸ γευρηφιν ὀιστῷ 
υπά σα 4 056. -- τὸν μέν Ὀεσίομῇ 
ΒΙΟ ἀνήρ. 

ΑΤΤ. ὄφρα --- Λιαρὸν 8ο. ᾖ απᾶ 
ὀρώρῃ βο]ι]{α[κέ ἶσοἈ απ φεύγων 
8η: ὄφρα πας Κοπ]απ]1ν ἴπα Νεβει- 
βαί7ο πεΏεπ Ἅο6ἴπεπι ΕΡΠΟΠΙΙΒΟἨΕΠ 
Αοτϊςί: Ζα Ι 508, ποάπτοα ἀἱο 
Ἐτσάλ]απς τα ἄθπι Γτᾶδεης Ατ9 
Μἰπᾶοχρο]οἶέοί π]τά, γούνατ᾽ ὀρώρῃ 
ἕ- Ι 610. Κ 90. Χ 8868. σ 1898. 
[Αηπαπς.] 

418. Ετείθς ἨΗεπιϊθίΙε]ᾗ -- Π 187. 
δαμάσσεται, Κοπ]. Αοχ., Υοη ἆ6γ 
Επίκνβίαηᾳ, εοάαίω 6 πίολέ πιθ]χ 
νοῖτετ ΒΙεπεηπ Καπ. 

4Τ9. δαρδάπτουσι ηιαι Ἠϊ6ι 1Π 
4ὲτ Ί]αδ, ἄε οοπαία: εἶε Ῥερίῃ- 
ηΕΠ Ζη 26ΕΥΥΕΙ[ΕΘΗΠ. 

480. νέµος πατ Ἠ]6χ, --- ἐπί τε 
λῖν ἤγαγε δ.: εεμεε]ὶ 2ΝΙΒΟΠΕΟΠ 
Ἐτᾶς. απᾶᾷ Αοτ., Ἰπάεπι Ί6πθς ἀῑα 
Ο]παξίοῦ αοπ]]ἀθτί, ἵπ Ὑδ]οπθ ἀῑς 
Ίπ Αοτὶθ Ῥεζειεμπείο Ηαπά]απρ 
οΙπ{ά116: νσΙ. Ρ 68. -- ἤγαγε δαί- 
µων Ξ- η 248. ἔ 986. ὦ 149. [Αη- 
μαηρ.] 

481. σίντην πας Νασλάταςκ ρε- 
5ίε]]{, ψΙε Ύ 166. Π 9508. -- Φῶες 
μέν τε: Αβγηάείοη, ναι αἶπο Ατί 
Ναοί Ζητα ραταἴθλ δομεη Ὑοχ- 
ἀετεαίζ ἐπὶ Λὲν ἤγαγε δαίµων. 

482. ΎΥβι. 419 απᾷ χ 115. Ῥἱο 
Απγοπάπηπς ἆ4θ8 Ψετρ]θίο]ιβ τοὶο]ξ 
μ18 486. ὨὈετβε]ρθ γεταηβοµαι- 
Ἠοβί, αι] Ώρξεπᾶ απ ἀῑοθ Βαεπβ βίο 
465 νετψαπάείεη Οάγεβειςβ, 7ι- 
πᾶσλδς ἀἱ6 είαμν ἆθββδε]νεπ ἆθπ 
Ἐείπάεν Ζα οι]θσεη απᾶ βοάαππ 
4ἱο6 Ἰήτκαηπς, νε]εμο ἆαῑξ Ἐτβο]λοί- 
ηέεη 468 Αἶάδ Ἠαῦ. 

485. αὐτὰρ ὅ Υ᾽ ηρως -- Ε 808. 
95τ,. ϐ 2608. Κ 154. Ν 164. ᾧΨ 806. 

484. ἀἴσσων 1εεταθῖν: Ἠϊπ- ππὰᾷ 
ποταρτίησοαπά, παπι ἆθτ γοη α1]επ 
Βεϊίοα ἴπα Ὀοὐτιηροπάςα Ἐεϊπᾶθ 
β1οι πα. ΘΕΝΕΗΣΕΗ. --- ᾧ ἔγχει ας. 
βοοἰαξῖν. πι ἀίσσων: .ΥΒΙ. Θ 88 
ππά σα Κ 456. -- ἀμύνετο 8 
ἦμαρ -- Ν 514. 4 588, Ἱπιροχ{εκί 
4ε οοπιαίέι. 

486 -- Η 2519. Ρ128. ἦλθε Λος, 
ηαΟἩ ἀθπι Ἱπαρετί, ἔπον 488, νψὶθ 
ἤγαγε πας δαρδάπτουσιν: οι 480. 

480. παρέξ ἆαπεῦθθαηῃ Ἠθταιβ 
ᾱ. 1. ἴἉπι Ζαχ Β6166 νοχ. -- δι- 
έτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος -- Ρ προ, 
γε]. 4 Τ4ῦ. ἕ 198. 

48τ. ἀρήιος αἶπ ἆθπι Μεπε]αοβ 
γοιζαρθγγεῖδο ειοί]ερ Βεϊνοχί. --- 
ἔξαγ᾽ ὁμίλου 55 ἩὮ 908. 

488. Χχειρὸς ἔχων -- 4 154. --- 
Φερόπων ἆει ἆο95 ἸΜεπε]αοβ. -- 
ᾖλασεν ἵππους -- Ο 9ὔ5. Ρ 614. 
μ 5614. 

489. [Αππαπρ.] 
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11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ, 

Πριαμίδην. νόθον υἱόν. ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὗτα, 

τὸ 

490 

οὗτα δὲ 4ύσανδρον καὶ Πύραδον ἠδὲ Πυλάρτην. 
ὡς ὃδ᾽ ὁπότε πλήθων ποταμὺς πεδίονδε κάτεισιν 
χειμάρρους κατ ὄρεσφιν., ὀπαξόμενος «4ιὸς ὄμβρω. 

πολλὰς δὲ δρῦς ἀξζαλέας., πολλὰς δὲ τε πεύκας 

ἐσφέρεται, ποΛλλὺν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει,. 496 

ὧς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιµος Αἴας. 
δαΐζων ἵππους τε καὶ ἆνερας. οὐδέ πω Ἔκτωρ 
πεύθετ᾽. ἐπεί ῥα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ µάρνατο πάσης. 

ὕχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου., τῇ ῥα μάλιστα 

ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα. βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρειν 500 

ἹΝέστορά τ) ἀμφὶ µέγαν καὶ ἁρήιον Ἰδομενῆα. 
Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει µέρμερα ῥέζων 

ἐγχεῖ 9) ἱπποσύνῃ τε, νέων δ ἀλάπαξε φόλαγγας' 
οὐδ) ἄν πω χάξοντο κελεύθου δῖοι ᾽άχαιοί, 

490. νόθον υἱόν, ποζα απς Πρια- 
µίδην Πριάμοιο σεἀαεπέ στα. [Απ- 
παυρ.] 

495. ὁπότε: τα 905. --- Α]Πίενα- 
Ποπ ἀ65 π. 

498. χειμάρρους παλ {τᾶσ]]ο]θ 
Ῥερίπιπππς ζα πλήθων, νε]. Ἔ θε, 
ψ]θ κατ ὄρεσφιν 7ᾳ κάτεισιν. --- 
ὀπαζόμενος Ὦ6α ἀτᾶπεῦ, ραβεῖν ητχ 
Ἠ1εχ, να]. ΕἘ 9Ι ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ «4ιὸς 
ὄμβρος. [Αυμαηρ.] 

495. ἐσφέρεται ΤΝ Ἀτί 1η 510Ἠ 
Ἠ1161Π, 1η βεῖπε Έ]ας, ταῖ[εέ τοῖς 
β1ο]ι 1010. --- ἀφύσγετον παν Ἠ]6χ. 

496. ἔφεπε κλονέων, πε Χ 188. 
κλονέων. 3ο. Τρῶας. --- πεδίον 2α 
ἔφεπε. ῄὙετσ]αϊοπαραπκί 10 ἆῑε 
α]ιες πιεάειπετεπᾶε Ἰαοπῦ ἆεβ 
ΑΠΡίΙΤΙΙΒ. 

τν, 491- 590. Απ 4ετ Ἱ1ηΚκαη 
Φο6ϊΐζο ἆαοτ Βοπ]αοπίο π]τὰ Μα - 
οπαβοι τοη ΡατΙ5 τογπιαπᾶοῦ 
ιπᾶ τοι Νοβῖίοτ 8α86 ἆθπτ 
Καπιρίεο σοῦταοΆἈ{. 

40π. δαίζων παχ Ἠΐεν πῦ ᾱ. --- 
οὐδέ πω, [ρεισαπσ σα ἆεπι 860 
του]ῃβδθπθ Ἠε]χίου, τοη ἄθπι ππΙγ 
θτεε Ἠτογ οτίαἩτθη, ἀαίςδ 6ἳ 516Ἡ 1π- 
ππΙδεπεηπ απξ ἀἱο Ἠπ]κα βοιζο ἆθβ 
Φομ]αςΠ{ε]άθς Ῥεπεῦεν. [Δημαηρ.] 

498. πεύθετ᾽ Ἰπιρειξ: λατίε 

Καπάςα, Ζα Κ160. Ντ. Ὀι. 69,1. 3, 
πᾶπα]1ο]ι γοἩ ἄοπη, πας Ἠϊ6Γ τοί- 
1ης. στ ἐπεί ῥα ἆα ηᾶ]16Η. --- 
μάχης ἐπ᾽ ἀριστερά: να]. Ε δὔδ 
πηῖῦ 96. 

499. τῇ δα πο 6Ώεη. 
500. πιπτὲ πάρηνα, πιο 1ὔ8. 

βοή Ὀϊς ὀρώρει -- ὅ80. Ν 169. δα, 
1 3201. 

602. Ἔκτωρ μέν: ΑΒΥΠΑΕίοΗ, πεῖ] 
4ἱ6 ΕτζάΠ]απσ απ ἀῑθ βοποη 498 6Υ- 
ψιθλπίο Ῥπαθίοη π]εάετ απ]κηᾶρ{ῦ. 
- μετὰ τοῖσιν ππῖετ 16Π61, ἀθ 
ἀοτῖ, αη ἆετ 497 4. Ὀοεπεϊοππθύεπ 
Φζε]]ο Κἄάπιρβεαπ: τρ]. Ε, 9854. -- 
µέρµερα: σα Κ 48. -- ΑΙθθοταδίοπ 
46β µ. 

608. ἔγχεῖ 8 Ιπποσύνῃ τε -- 
Π 809. ἔγχεῖ περεη ἆεπι Εσεπ- 
βοπα [ια πγοτί ἱπποσύνῃ. Ώει ασε 
Ἠαίίο Ἠεχκίοι ψ]εάετ Ῥοδίίεσει 969, 
αρετ πΙομῦ 6ς, 5οπάετη ΚαργίοπθΒ 
Ἰεπξκό ἆάξ ἄδθβραπα: γσ]. 651. -- 
νέων οεἶπο απ{α]]οπάο ἈΕεζεῖοῃ- 
πηαηπσ ἆθτ ποῦροι Αχαιῶν. 

604, Ὑρ]. Μ 962. οὐδέ πῇῦ πω 
αΌαεν ποοἩ π1 ο]. -- χάζοντο 
Ἱππρετί, της ἄν αἱς Ἱπτεβ]]ς ἄετ 
γεχσαπρεπμεῖό: σα Η 218. --- χάζε- 
σθαι πελεύθου, νρ]. 1406, πποῖ- 
πει τον ἆετ Βα]μῃ. κέλευθος 
της ῬΏεζασ απ ἆῑεδ νοτδομτεϊτεπᾶε 
Ῥεπεοραπσ ἆἀε5 Καπιρέεθ, τρ]. 6 3 



τθ 11. ΙΑΙΑΔΟΣ Α. 

εἰ μὴ ᾽4λέξανδρος. Ελένης πόσις ἠυκόμοιο. 
παῦσεν ἀριστεύοντα ἸΜαχάονα ποιμένα λαῶν 
ῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν ὤμον. 
τῷ ῥα περίδεισαν µένεα πνείοντες ᾿ἄχαιοί. 
µή πώς µιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. 
αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον: 

-ῶ Νέστορ Νηληιάδη. µέγα κὔδος ᾽χαιῶν. 

ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ ἸΜαχάων 
βαινέτω. ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε µώνυχας ἵππους" 

ὐητρὺς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 

[ούς τ) ἐκτάμνειν ἐπί τ) ἤπια φάρμακα πάσσειν]. 

ὡς ἔφατ᾽. οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππύτα Νέστωρ. 
αὐτίκα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο., πὰρ δὲ Μαχάων 
βαῖν᾽. ᾿ἄσκληπιοῦ υἷὸς ἀμύμονος ἰητῆρος" 

µάστιξεν ὃ᾽ ἵππους, τὼ ὃ) οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 
νῆας ἔπι γλαφυράς' τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο δυμῶ. 

ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ἴθυσε μάχη πεδίοιο, 
ἆαλετ κέλευθον θέσθαι Μ411 51ο] 
ῬΏαλη βολα[ἔοη ᾱ. 1. ἀῑθ Μόσ]]ο]ι- 
Κεῖς ἀ4εΒ ὙοτάτίηρεηΒ. [Αππαηρ.] 

506. Ύρ]. 869. ΡῬατῖε, ἀἆθγ ππίθγ 
ἀ4επ {πτοῖβοπεπ Ἐὔμτοτα ὅτ Π, αχ 
π]οπξ οἴππια] ογν μηί 188, νητὰ 1π 
ἀϊθβοτ Ἐσᾶπ]αησ απβα]]επᾶ α1βΡθ- 
πε]οηπεῖ, Ἱπάθπι ϱς π8ομ θΙπαπάςθτ 
Ώιοπιεάςε, ἈΤασοπαοτ απά ΕΙΤΥΡΥ]ΟΒ 
Κατορβαπ[άμῖρ πηαοἩέ,. Ὀυτίσεπε Ὀε- 
{απὰ βἶοἨ ἀετεε]θε 969 ἵπ ἀ4ετ Μία 
ἀ4εβ Βομ]ασμ{{ε]ά6Β. 

506. ΧΝΙολί ἀῑε Ὑετφψαπάαπαρ ἀ468 
Μασιβοιπ Απ βἶο] 146 ἀῑε γεταπ]αβ- 
ευηπςσ ταπι Ἰεϊοεποπ ἆετ Αεμᾶετ, 
βοπάθτη ἆαδ ἆπτοιἈ ἆϊθβοθ απᾶ ἀἱθ 
Ἐπίίεγππηςσ ἆθθ ἨΠουηρεεομᾶ{λίθη 
Αχζί68 Ἠεχνοχρεγιίεπο Απίτεσυης 
ππά Υετφίττιηρ. 

607. τριγλώχινι ἀτο]βο]ληςθί- 
ἀϊςσ, ψίε Ε 898. -- πατὰ δεξιὸν 
ὤμον πε Ἐ 46. 98. Π 848. Χ 158. 

608. περίδεισαν πΠῖ Ώαῖ. τῷ Ες, 
νρ]. Ζα Ε 666. -- µένεα πνείοντες 
νψῖθ Β 696. ΙΓ8. Ὁ 864 ἀἷε πιαζ- 
ἈΏΙΙΘΊάΕΏ, πιπζΏοεςθα]ίεῃ. 

509. πολέμοιο µμετακλινθέντος 
ἄεπεῦ. αὖβ.: πεπη ἀεγ Καπιρέ ππι- 
βΒοΠ]ασεπά βἱ6Ἠ νοεπἀθίθ, 5ο ἀαίι 

5056 

σ10 

δ16 
ὴ 

520 

46τ Βί6ς εἶοιλ απξ ἀἱο Βοΐθ ἆοτ 
Έτοετ ποεϊρίο: νρΙ. Ἐ 610 ἔκλινε 
µάχην υπὰ ἑτεραλκὴς νίκη τα Ἡ 26. 
-- ἕλοιεν ἰδίοίςθῃ. 

δ10. Ύβι. 846. 464. 
511. Ὑρι. στα Κ 87. 
619. Υβ]. Ε9591. --- ἄγρει πο]]- - 

αη, Ζα Ἐ Τθῦ. -- πάρ Δάν. ἀα- 
ηΘῦθη ᾱ. 1, 4η ἀθῖπο Βα1ΐθ. 

5185. ἔχε Ὀϊβ ἵππους - 6 199. 
614. ἀνήρ 7α ἰητρός. ἅτ. Ὀὶ. 

δτ, 1, 1. 
515. Ὑρ]. 859 απᾶ 880. Ώος οτβ 

ν/αχάθ γοπ ἆαεπ α]ίεη ΚτΙΙΚετηΏ νοχ- 
νοτίαοη, νγδῖ] ϱχ ἀἱθ Καπεί ἀθβ Αυζ- 
{68 ἀπτοἨ ἀῑο Βεβομτάπκαηρ αα{ ἀἱθ 
Ἠεί]πηπσ νου ὙΠαπάςεη Ἠεταῦβθίζθ. 
186 απο ἀϊθβοι (αταπᾶ πῖοπε επθ- 
βοΏε]άεπᾶ, ἀα Ίπα Κτιερο ἀϊθεβο Τηᾶ- 
Ώρχκεῖς ἆθξ Ατζζ6β {αεῦ πββομ]16([8- 
Ἠο] 1π Έχασα Κοηιπῖ, 80ο βολνᾶσλπυ - 
4ετ Ζαρβαίζ ἆοοιμ ἆῑε Κταί ἆ6β 
Ἠαπρίρεάαπκεπα ἵπ αἰὔτεπάςχ ἸΓεῖβθ 
αὉ, ννθιὶ ες παχ Β6]υβινοτείᾶπά]Ιομθβ 
ηδομΌτιηρί. [Αππαπρ.] 

516 -- 6112. 
δ1τ. [Απ]απρ.] 
5618. Ὁρ]. 4 194. [Απμανρ.] 
519 -- Ε τθ8δ. κ σ590. 
550 5- κ -σδ1. 



ΑΝΝΑ 
11. ΙΔΙΑΔΟΣ Δ, τί 

Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν 

"Ἔμτορι παρβεβαώς, καί µιν πρὺς μῦθον ἔειπεν' 

»Έκτορ., νῶι μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν «4αναοῖσιν 
ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος. οἳ δὲ δὴ ἄλλοι 

αν 2 , 2 /. ο μ 2 , 
Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμίξ. ἵπποι τε καὶ αὐτοί. 555 

Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος' εὖ δέ µιν ἔγνων' 
εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει σάκος. ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς 

Ὢ 2 ο δι αῑιος 2 - τα ΄ 3 / 
κεῖσ ἵππους τε καὶ ἅρμ (ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα 

ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες 

ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ ὃδ) ἄσβεστος ὄρωρεν." 590 

ὡς ἄρα φωνήσας ἵμαδεν καλλίτριχας ἵππους 

µάστιχι Λιγυρῇ: τοὶ δὲ πληγῆς ἀίοντες 

ῥίμφ᾽ ἔφερον Θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ᾽άχαιοὺς 
στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας' αἵματι δ' ἄξων 

νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον. 595 

ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾿ ἰππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον 
αἵ τ᾽ ἀπ᾿ ἐπιδσώτρων. ὁ δὲ ἴετο δῦναι ὅμιλον 

Υ. 591-548. Ἠεκίον ε1]{ ἆα- 
Ἠϊπ, πο Αἴῑβ ἀἆῑε Έτοςει Ῥε- 
ἀτᾶπσῦ. 

551, Κεβοιόνης Ἠε]κίοινς Βτιᾶετ 
υπὰ Ἰασεπ]επ]ετ: νσ]. 6 318. --- 
ὀρινομένους π16 516 σθ5εποθισΏί 
πατάς, τρ. 14. 

699, παρβεβαώς, πῖο ποςὮ Ν τθ8, 
το]. 4 519 1. κἀθπερεη σείταῖθη 
4. 1. 5ὔεπεπά. 

528. νῶϊ μὲν --- οἳ δὲ δή ρατᾶ- 
ἰα]κἤβοπο αΠεάεταπσ σ]εϊομσειθσεγ 
Ἠαπά]πηρεῃ. --- ὁμιλέομεν «αναοῖ- 
σιν -- Ν ττθ, ὁμιλεῖν γοτα Καπιρίθ 
πΠθ μίγνυσθαι. 

654. ἐσχατιῇ πολέμοιο, πε Ύ 
928, οἵη αἱ]σεπιείπετ Απδάταοκ Εῆτ 
ἀ4επ Ὀοεβπαπιίεη 498. --- οἱ δὲ δὴ 
ἄλλοι -- α 26. ἔ5α. Π Τθδ. Τ 845. 
28: οἵ π16γ Πϊπνγεϊθεπά, ἴπι ἄθσεῃ- 
βαΐᾳ σα ἐνθάδε 658, -- ἀοτῖ. 

ὤρδ. ἐπιμίξ τα ὀρίνονται, ΠΙ6 
παομ{ο]σεπάες Απεζηηαισσ ἴπποι τε 
καὶ αὐτοί, πὶῖο Φ 16. Ὁ 949, --- 
ὀρίνονται παῖῦ επίερτεσπεπάθπι κΛο- 
νεῖν 696 πε | 14. 

50π. εὐρύ: νο]. Η 919 Β. 
528. ὑθύνομεν -- ἰθύνωμεν. --- 

ἔνθα μάλιστα -- 2 485. Ν 668. 

699. πακὴν ἐρίδα προβαλόντες: 
τα ΙΓ π. [Απβαπρ.] 

680. ἀλλήλους ὀλέκουσι -- Σ 119. 
βοή Ὦϊς ὄρωρεν: 7Ζα 4 500. 

681 ---ε΄ 560.: Ὑσι. 6015. 
689. Λιγυρῇ του ἀ4ετ ε1[δεΙ παν 

Ἠ]θ6υ. --- ἀίοντες πεὶσῦ, ἀπίβ Ὀαι 
πΛληγῆς πιεἩτ Απ ἀ88 ἀπτοἨ Λιγυρῇ 
απσεάοι[είο Βοπνπτεη ἀθτ (61[88ἱ 
δεάαοΠί 10. [Αηπαπρ.] 

6δδ -- Ῥ 4ὔ8. ΦΔοὺν ἅρμα πα 
Ώη 4Ιθβεεη Ῥοϊάθη Ῥίε]]6Π. µετώ 8 
Αχαιούς -- Η 86. Υ 94, Ἠιει σπ]- 
βοπεπ Ττοθγη ππᾶ Αοημᾶετη Ἠ]ῃ. 
[Αππαπρ.] 

584 --- 58 -- Ύ 499--505. [ᾶΑή- 
παπρ.] 

ὤδδ. ἄντυγες: ἀοτ Ῥ]ατα] νοη ἆεῃ 
ΚεΙμπάετη, πε]οπο Υοη ἆοτ Ἑτῇ- 
βίπησ αα{ξ Ῥοϊιάεη Ῥθΐρεπ τοκτᾶτίς 
ηαο ἄθπι Έτη ρτεζῦ Πεταῦτοίοπετ: 
αἲ περὶ δίφρον: ναι. Ι 559. Φ ὃ5δ. 
κτ. Ῥι. 50, 8, 1 παπά 25. [Αππαυρ.] 

686. ἃς ἄρ) πε]ομο πᾶἈπι]1οἨ. 
-- ἀφ᾽ ἰππείων ὁπλέων τα ῥαθα- 
µιγγες: Τα 4Τθ. -- ῥαθάμιγγες 
ἔβαλλον -- Ὁ 503. 

69τ. αἵ τ) απᾷ ἀῑοα, πᾶπι]ῖο] 
ῥαθάμιγγες, ᾱ. 1. απάετεθ αποἩ. --- 



τδ 14, ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 

ὀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος' ἐν δὲ κυδοιμὸν 
ἧκε κακὸν «αναοῖσι, µίνυνθα δὲ χάζετο δουρός. 

[αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν 

ἔγχεῖ τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, 
Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε µάχην Τελαμωνιάδαο. 
Ζεὺς γάρ οἳ νεμεσᾶθ). ὅτ ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο.] 

Ζεὺς δὲ πατὴρ 4ἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὠρσεν' 

στῆ δὲ ταφών. ὄπιθεν δὲ δάκος βάλεν ἑπταβόειον,  δ4δ 
τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου, δηρὶ ἐοικώς, 
ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. 

ὁ δέ Ἠεκίου. --- 
Ἕ τα 

88. ὠνδρόμεον πας ὅμιλον πχ 
Ἠϊ6χ, οἶπο ἨπποἩμ ἆσθπι ἄθτίροῃ (ἀ6- 
Ὀχαπο] Υοπ ὠνδρόμεος πα[Τα]]επάθ 
γοατριπάπης. -- ἐν δὲ κυδοιµόν Ὀῖ8 
κακόν: νρ]. ὔδ {. ΠΤ50. 

ὤ89. ἈΧάζετο δουρός 11ε[ς αὉ 
νοπι Ὄρθεχ ἆᾱ. 1. Η6[ ἆθπ Ώροαυς 
ΤΙΊΘΗ. 

640. δ41 -- 964. 906. αὐτὰρ ὁ 
Ἠε]ίου. -- τῶν ἄλλων Ἰαῦ βοἴπο 
Ῥοεζϊεμαηπσ Ἰἵπ ἆθπι ζ45 [οἱρεπάσῃ 
θομοπεκία: Αἴαντος δέ. [Αη μαηᾳ.] 

648. Ότ᾽ -- ὅτε παπἩ. -- ἀἆμεί- 

νονι Ὠϊβ µάχοιτο: νβι. Η 111. ἨὨίε- 
5ογ θα Απάεῦ εἶοὰ σατ π]οηί Ἰπ 
4επ Ηαπάκολμξίεπ παπά 186 πας α118 
Οµαίοπ αρᾶίοτογ Βομτδίο]]οτ 1π 
ἀ4επ Τοχί απ{σεΠποΙΙπΠΘΗ. Ώετ8ε]ρε 
εἴολί πι ιάετεριποη πας Ζοιβ᾽ 
γοτμεϊκαπσ Ἠεκίοτ Ἠαππι απά 
Φος Ζα νοτ]εῖπεηπ (920Τ. 258) απὰ 
160 αποἩν πῇς ἆθεπι 644 Ἐτσιλ]- 
ἴθη ππνοτθϊηῦαχ,. Αὖεχ απο] ἀῑε 
ται γοτπεγσεπεπάεη Ύθ6χβθ ΙΟπΠΘΩ 
π]ομί αταρτήησ]οι βαεῖη, ἆα Ἰκοῖπ 
ἄταπά τα 6ΓΒΕΠΕΠ 18, ποδια] 
Ἠε]κίοι ἆθπ Καπιρε πι Αἷαβ πιεῖ- 
ἆθπ 5ο]]ΐα, πι τεπᾶ ἆοοᾗ αἰ]ο Ετ- 
ψατίαησεηπ απξ 6ἴποι αοἶοπεῃ Ίτα 
γογπεγσεμεπάεη σοεραππ6 βἶπά απὰ 
γ1εἸπιεὴχ 644 ἆεπ ἱτεβεπάςεη ἄταπὰ 

δῦναι ὅμιλον -- 

απησ]θΏί, ὙορΠαΙο 6 σα ἀἴθβθπα 
Καπιρίο πΙσΒξ ΚΟοΠΙΠΙΕ. 

Υ. ὅ41- «Ότᾱ. Α1ιαφ) Πϊοκζασ. 

ὔ44,. ὑψίζυγος ποσμίπτοπεπά 
3] ἆθτ ἸἨδολμείο ἄοριείετ. -- ἐν 
φόβον ὦρσεν --- Ν 8569, νρ]. 5 623. 
φόβον Ιδί Ἠϊος, π]ε Ν 8962 Ῥατο]ιό, 

4α ἆῑο Ἐ]αοπε οτε 6ὔ46 αἱ Εο]ρθ 
ἀἱθοβοχ ογβοἸθίπό:; Ζα 3 46. 

6465. Ἐναίεν Ηειηϊε{ἶο] -- Π 806, 
υρ. ϱ 960, Ἀπεϊῖθθε: νρ]. Η 245. 
στῇ Ὀ]εῦ ΒἴΘΠΕΠ. -- ὄπιθεν πῖῦ 
βάλεν νο ΠΙπὔθη Ἀθς, πῖτ: πασ] 
ΠΙπίθη. --- ἑπταβόειον: να]. Η 290. 

646. Ἐντείος ΗοπιεβοἩ -- Ρ 608. 
τρέσσε οχστΙ{{ ἀῑο Εἰαολνί, ἆασα 
ἐφ᾽ ὁμίλου, απε ἆ4πβ ἀοἰζπιπιθ] 
απ. ᾱ. Ἱ. απξ ἀἷς Ῥομαν ἀ46ς Βεῖ- 
π6Ἡ (ναι. 690), πε]σιθ ὈῬεχεῖίς ἵπ 
νο]]ον Εαομί Ὀδρνβεη ν/αχεη, υρ]. 
ὤ88 {, ὔ88: Ὀῖς ἀαλίη Ἰαδο ος αἱβ 
γοχ]κὔπηρέος ἀἱο Εεϊπᾶο νου 81ο 
Ἆετ ἀτάησεπά (696) ΒἱοἈ νοη ἆθπ 
Ποαίπεπ ἆ4θν Ῥοθϊπθηπ ος οπ{[ογηξ, 
--- παπτήνας ΑἴοΠΕ ΕἩτ Αἴοα, Ἠϊθυ 
1π ἀεπι ΒΙΠΠΘ νοπ Ν 648 Ε. παπταί- 
νων, µή τις χρόα χαλνῷ ἐπαύρῃ. 
--- Φηρὶ ἐοικώς, Νο 1 449. Ο 586. 
ξ 81, Ἰκαχζο Απάθιίαπρ ἆθς 648 Π. 
απβσο[Π γεν Ψεχρ]είομς (πῖθ ΙΓ 9. 8. 
Μ 9985 ππὰ 999. Ἡ 415. 414. Ν 590. 
954. ᾧ 9601. 909), ἆαμοετ Ῥθ6ί Θηρί 8. 
4επ Τ,ὅννον σού αο]ῦ 190: να]. Ρ109Π, 
[Απ]αήρ.] 

541. ἐντροπαλιξόμενος, ψῖε Ρ109. 
7 496, ἆεπι ἀμείβων απίθιρθοτί- 
παει πέος Γοιπᾶλμχοπᾶθιι ΒοἩ- 
ΠπΙάτεΠΟΠ. --- ὀλίγον Αοο. ἀθΥ τά πι- 
ομεῃ Απδζομπιης: 61π6 ΚΙθΙπθ. 
Βέγοασζκςθ, Ἰαχζ. -- γόνυ γουνὸς 
ἀμείβων Ἐπίο της Κπίο γοτίαι- 
βοπεπά, αὐπεσμθε]ηᾶ ἆαδ εἴἶπο Κηπῖθ 
γοτ ἆαβ απἆθγο θοὔπθπᾶ (ντ. Ρι. απ, 
17, 1), ἀας ἄιησθ οἶπθ Ῥοχοίοπππαρ 
ἀ4ες πχχεη Βεμνζε ἆἀ6β Ἰάηπσβαπα 
γονβομτειζεπάθη, 1π ἄεσεηρα!ζ Ζπα 
μακρὰ βιβάς. [Αππαηρ.] 
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ὡς ὃδ) αἴθωνα Λέοντα βοῶν ἀπὺ µεσσαύλοιο 
ἐσσεύαντο κύνερ τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται. 

οἵ τέ µιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι 
πάννυχοι ἐγρήσσοντες: 

ὑθύει, ἀλλ᾽ οὔ τι πρήσσει΄ 
ἀντίον ἀΐσσουσι Ἀρασειάων ἀπὸ χειρῶν. 

καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ 

ἠῶθεν ὃδ) ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῶ: 
ὡς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιηµένος ἦτορ 

Πιε, πόλλ᾽ ἀέκων' περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾽χαιῶν. 

νωθής. ὦ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγη. 

560 
ς λ -ν 2 / ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων 

ΒΘαμέες γὰρ ἄκοντες 

ι] 

5σδ 

ὡς δ᾽ ὅτ' ὄνος παρ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας 

οἳ δέ τε παῖδες ὄδο κείρει τ᾽ εἰδελθὼν βαθὺ Λήιον" 
α. δέ τε νηπίη αὐτῶν: τύπτουσιν ῥοπάλοισι΄ 

548. Ὑρ]. Ρ 119. 6ὔ7 {. βοῶν τα 
µεσσαύλοιο. 

649 -- Ο 9τ2. ἐσσεύαντο Ζατ 
Ἐ]αολμί ἐτίερεη, σποπιῖβοἹεχ Αο- 
τα, πποπαῖς ἆαππηπ ἆἀας Ἰερπαίίεν 
εεἩΙ]άετπάε Ῥτάβαπς ππεε]εε]ζ, πνῖθ 
4τ5 Β., 659 Β. 

55σ0---665 5 Ρ 659--664. 

550. οὖκ εἰῶσι, Ἠϊεγ ἄε οοπαέι: 
π]ομΏ σεςίαίτεη (τετνγεῄτεπ) νγο]]θε. 

ὅδσι. Ετείθς Ἠεπα[οὴἡ -- υ ὔδ. 
ἐρατίζων παν Ἠῖετ παπά Ῥ 660, 
πε[ίῖσ τετ]απσεπά. 

ὤδθ. Δρασειώων ἀπὸ χειρῶν --- 
4 ὅτι. Ν 194. Ο914. Ὅ τι4. ε 484. 

ὅδ4. δεταέ πχ Ἠϊετ απᾷ “Ῥ 668. 
ἐσσύμενός περ, πο Ν 145, νεῖεί 
Αα ἐρατίζων ἰθύει σχᾶς]ς. [Αη- 
πανρ.] 

665. ἔβη, Αοτὶθῦ παεὮ ἆ4εΠ γοτ- 
Ἡθνσε]επᾶθη Ῥταθεεπία σιεὈῦ αἲ- 
βομ]Ιε[βεπᾶ ας Ἐπάετσερηί, ἆεβ 
Ραησεηπ ὙοχσαηΏσς: τρ]. 65. Μ 46. 
905. Π τὸδ. Ρ 112. 664. --- τετιη- 
ότι θυμῷ --- 9 288. 

666, τετιηµένος ητορ πατ Ἠ]6χ 
οἩπθ µτοτσεεεϊίζζθ «φίλον. ΎΥει- 
ρ]εἰοΏβραπκό ἹΙί ἆαάβ Ιπηθτθ 
Ἠγιάετείτεῦεπ, ἄετ στῖπιπ]σθ 
Ὀππια{ είπα Ἠϊε]πασο. [Αημαπσ.] 

5δτ. ἤιε ὉἱΦ δίε -- Ῥ 666. περί 
Ρί8 ᾽ἀχαιῶν --- Ι 458. Ὑσ]. Ζα Ε ὔθθ. 

ὤδ8. ὡς ὃ᾽ ὅτε πο οἶπτηα]. --- 

ὄνος, πα Πεν Ῥεῖ Ἠοπιθν ου πᾶμης, 
160 Ίπ 4ετ ερῖεοπεηπ Ζοἵδ, πο Ψ1ε]ι- 
Ζα6Ἡ6 ππᾶ Αοκετθαι νου ἩθσβσΊε, 
ηΟςΟὮ π]ομί ἆαβ σοπΟπηπ]Πσ]ο Ἠαπο- 
Πεν. Ὀτυνίσεπς γνατ ἀθγεε]θο ἴπι 
68Π7εη Μονσεπ]απάε Κεῖη νετας]ῖθ- 
{65 Τϊ6γ. --- παρ) ἄρουραν 8η 
εἴπεπι Ῥπαθ]απά Ἠ1Π. --- ἐβισατο 
γειτσοπα]σί, Ἐτους Ὀτείτεῦ, 
Ἱπάθτι ος ἀῑδ Ὑοχεασ]θ ἄον Κπα- 
Ῥεπ 1Ππ τοπ ἆεπι Ἐε]ᾶε {εγησι- 
Ῥα]ζοη ζα Ῥοπαπάεη πιαοὮξ, ἆαίετ 
εἰσελθών 660. 

ὄδ9. νωδής παχ Ἠ]εν, απ5 νή ππᾷ 
ὠθεῖν, εἰσεπβ]ε]: 4οχ πίσμὲ γοι 
ἀον Φἱο]]θ σα Ῥτίησεηυ 160, ἆαμεν 
Ίαησραπι, Ὠᾶσε, ει: ἀ4εν εξῦτ- 
χ]σθ, Ὠασ]Ἡ ΑἩ εἶπθς Απετι/θες σθ- 
βία]]{, πα νήπιος απ. α. ππᾶ ἀπτεια 
ἀεπ Γο]σοπᾶοπ Πε]αανδαῖΣ ετ]ᾶπίοτῦ, 
-- ᾧ τηδ ἄθπι Αα. περί, ᾱ. Ἱ. απ 
ἀθεέθη ἸΤιοῖρα. -- δή 5εποτπ. -- 
περί πῖς Ίβησοπι ι ΥοἙ (ρόπαλα, 
πει 919.--- ἀμφίςτα ἐάγη (ἐ- άγη): 
επίσγπει. [Αημαπρ.] 

6θ0. πείρει πε]ἀ εί αὉ. --- βαθὺ 
1ήϊον, Ψιε Β 141. ι 184, πθσεηπ ἆετ 
Ἠοπεη Άῆχεῃ. 

661. νηπίη ἵπ πησεγὔπη]σ]ος 
Ῥεάεπίπηπσ: πας 6 του Ἐἰπάειῃ 
ᾱ. 1. 5ο νγαςἩ. -- αὐτῶν ἆ. 1. το 
εἶσπε ταξί, Πετγογσεβοῦθη 1Π1 (46- 
σεηβαΐσ 7α ἆθεηπ Κπιζο]η, 
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σπουδῇῃ τ᾽ ἐξήλασσαν. ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς' 
ὡς τότ᾽ ἔπειτ 4ἴαντα µέγαν. Τελαμώνιον υἱόν. 
Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι 
νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἔποντο" 

Αἶας ὃ᾽ ἄλλοτε μὲν µνησάσκετο δούριδος ἀλκῆς 
αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας 

Τρώων ἱπποδάμων. ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. 

πάντας δὲ προέεργε δοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν. 

αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ ᾽Αχαιῶν ὃῦνε μεσηγὺς 
ἱστάμενος" τὰ δὲ δοῦρα ΏἈρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
ἄλλα μὲν ἐν σάκεῖ µεγάλω πάγεν ὄρμενα πρόσσω, 

πολλὰ δὲ καὶ µεσσηγύ., πάρος χρόα Λλευκὸν ἐπαυρεῖν. 
ἐν γαίῃ ἵσταντο, Λλιλαιόμενα χροὺς ἆσαι. 

τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ᾽ ᾿Ευαίμονος ἀγλαὺς υἷὸς 

ὤθ2. σπουδῃ ψὶο Β 99, πας παῦ 
Μῆμο. --- ἐξήλασσαν πε ἀορρε]ίθπα 
σ πας Ἠϊετ; Αοτὶκί: σα δὅδ. -- 
ἐπεί τ) ἐκορέσσατο φορβῆς, εἶπ 
Ἠαπιοτ]βάβομετ Ζαβαΐᾳ, νεἰοπθτ ἀῑθ 
{ταςπ{]οβεπ Βοεπιπαπρεη ἀ4ετ Κπα- 
Ῥ6π. πουα οἴππιαὶ ἵπ οἶπ Ἰε]]εβ 
Ἰμομί είε]]6. 

668. ὨὈίο Απιγοπάπηπσ 499 Ὑοτ- 
ρ]εῖονα ταῖομί Ὀῖ 668. ἸΝἄλτεπά 
4ετ ετείο Ψετρ]είεα δ48-- 50ὔ ἀ4άβ 
Ίπποτο ιάρτείτερεη απὰ ἀεπ Ὁπ- 
τιπζ ἆθβ Αἷ85 νοταηβοπατα]Ισμέ, πς 
ἆσοπι ες εἰἶεα Ζαπι Ἠποκπαρο εηῖ- 
βοἩ]1ε[αέ, Ὠαίό ἀΐθβετ ἆἀεπ Ζπεοκς, 
4θπ Εοτίρεβείσίεη οτ[ο]ρτείοπεη Ἠ- 
ἀθτείαπά Ζα νθοταπΒβοΠαΙΙσΠεηπ, ἆθῃπ 
46χεε]θε απξ επι Ἠϊε]κσασο ε]θεῦ 
4επ παολάτἈηρεπάεηπ Εείπάεη εηί- 
βερεπβδίᾳ. -- τότ᾽ ἔπειτ, ψῖθ 
4 418. Ε 114. ψ 195. 

564. Ὑρι. Ζ 111. Ι 288. πολνηγε- 
ρέες παχ Ἠϊ6τ. [Απήαηρ.] 

605. νύσσοντες πῖν ἀορρε]ίθπι 
Άοοῃπβ. ἀἴαντα 668 απᾷ σάκος, οπῖ- 
ΠΒ] ἆθπ Ἡαπρίρερτιϐ 468 (ἀθάαι:- 
Έεης. -- αἰὲν ἔποντο, πιο 2ΤΤ. ΡΤ90. 

ὤθθ. ἄλλοτε μὲν -- ὁτὲ δέ πιατ 
Ἠϊετ, 2ὰ 64. --- μνησάσκετο, ἆ1εβθ 
Έοτπι παν Ἠΐετ,. [Απ]μκαηρ.] 

56. Ετείες Ηαπβ{Ισ: νσ]. 8 801. 
5608. Εντείθα Ἠεπι]βίοὮ -- Β 250 

ππὰ Αοπεί. -- τρὠπάσπκετο, ἀϊθδθ 
Έοτπι ηαχ Πεν. 

σ05δ 

στο 

υτῦ 

669. πάντας ταῖς Νασ]άτασ]ς: αἱ]6, 
νοη ψε]σμετ Βεῖνο εἶθ 8ο αη- 
ἀτάπροεπ ΠΙΟΟἨΤΘΗ. --- προέεργε πχ 
Ἠϊου, 1ο] ἔετη απά νοτμΙπἀετίθ 
Ββο. --- ὁδεύειν παν Ἠ16γ. 

στι. Ὑρι. Ο 814. ἱστάμενος 116- 
ταν: Ἰπάθπι ϱχ ν]θᾶςχ ππᾶ πΙθάθς 
βίεποεπ Ὀ]6ῦῬ, βίαπἀβτε]{, --- Άνοει- 
{68 Ἠοπι]βθσ: σα 6ῦδ. 

ὅτο. Ὑμὶ. Ο 816. ἄλλα μὲν -- 
πολλα δέ (618): ΤῬαήπαπρ ἆεβ Βπῦ- 
1εκίβ τὰ δὲ δοῦρα (6511). -- ὄρμενα 
πρόσσω, Ίπι εροπβαίᾳ ζα πάγεν, 
νοτν τί βἰτοῦσπά, νρ]. Ο 648 
πρόσσω [εμένη απὰ Ζα 826. 

6τ8 -- Ο 816. μµεσσηγύ Ἰοκα]: 
ἀα2ψ]βοπεπ ᾱ. 1, απξ ἀθπι Ίορθ 
νοη ἆαθπι ΑπβσαηρβριπΚί 8 2απι 
21ε], οτκ]ᾶτί ἀπτο] πάρος --- ἐπαυ- 
ρεῖν. "είστε Βοβάπαπιαπρ 186 Ἠ16Γ 
ηβοἩ 6τ2 πεηίσεοχ Ῥθβεεπᾶ, 18 1η 
4ετ Ῥατα]]ε]θίο]]ο, 

δτ4 -- Ο 81Τ. ἵσταντο ΙΜθτα[Ινθθ 
Ἱπιρετέ, Καπιθη Ζζαπι Ῥίθμθη 4. Ἱ. 
{αΏτοη Ἱπ ἀ4θπ Ετάυοάεῃ. --- Λιλαιό-. 
µενα Ὀ]8 σαι -- ὦᾧ 168, να]. ὦ πο 
απὰ 7α 4 126. 

Υ. στό-- 696. Ἐατγργ]οβ, πθ]- 
επετ ἀθεπι Αἷάβ σα Η1]{ο ο1]5, 
πΙχτὰ τοπ ΡατΙβ νετπαπά εί, 

5τῦ. Ἐτείοι Ἠειηϊββίεη -- 34686 
ππὰ εοπεῖ; 2Υθ1{68 -- Β τ8θ. Η 161. 
ϐ 9650. 
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Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσιν, 

στῆ ῥα παρ αὐτὸν ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῶ. 
καὶ βάλε Φαυσιάδην ᾽Απισάονα ποιμένα Λλαῶν 
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων. εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ ἔλυσεν: 

2, 2 2 Εὐρύπυλος ὃδ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ ὤμων. 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾽4λέξανδρος θεοειδὴς 

τεύχε᾽ ἀπαινύμενον ᾽Απισάονος., αὐτίχκα τόξον 

ἔλκετ᾽ ἐπ Εὐρυπύλω., καί µιν βάλε μηρὺν ὀιστῷ 
δεξιόν' ἐκλάσθη δὲ δόναξ. ἐβάρυνε δὲ µηρόν. 

2 .ω 32 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εὖς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ) ἀλεείνων, 

ἤνσεν δὲ διαπρύσιον «αναοῖσι γεγωνώς' 
μὦ φίλοι. ᾽άργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 
στῆτ) ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ 
Αἴανδ᾽. ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ ἕ φηµι 

φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος. 

580 

586 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 690 
ἵστασθ' ἀμφ 4ἴαντα µέγαν., Τελαμώνιον υἱόν.α 

ὡς ἔφατ Εὐρύπυλος βεβλημένος: οἳ δὲ παρ αὐτὸν 

πλησίοι ἔστησαν. δσάκε ὤμοισι κλίναντες. 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι. 

5τ6. Ἐθρύπυλος: ρα Β πτ9θ. -- 
ο κιφ» βελ. πὶο ὄδο. Ο τοτ. 
Π 102. 

σττ. Ἐπβῦες Ἠοπιϊα[]οὮ --- 6 280, 
Ἀνιεῖύθς: σα 4 496. ) 

618. Ὑρ]. Ν 411. Ρ 848. 
6τ9 -- Ν 419. Ρ 849. ἧπαρ ὑπὸ 

πραπίδων, τρ]. ι 901: ὅθι φρένες 
ἧπαρ ἔχουσιν. --- γούνατ᾽ ἔλυσεν: 
Ζα Ε 176. 

5890 -- Ν 550. αἴνυτο ο οοπαέιι, 
ψὶς 914 ππᾷ ἀἆαάς Ρατο, ἀπαινύ- 
µενον ὅ8α. 
8 τη 50. 
882. τόξον ἔλκετο: υβ]. 90 ππᾶ 

στ 9τ5. 
ὅ84,. δὀναξ ἵπ ἆθν Ρεάεπίαπς 

“Τε Ι]θομα {0 παν Ἠΐατ, --- ἐβώ- 
ουνε: ναι. Β 664, βαρ]ε]ά δόναξ 
Ἀλασθείς: Ζα 4ὔ8. «εᾷς Βεπεσαπσ 
4ες Ἠε]άεηπ πατάς ἀατο]λ ἆθπ παο]ι- 
βοΠ]ερροπάςπ ΕΡ{α6ΙΙ αποἩἈ ἵπ ἆθτ 
ἨΓαπάο {ὔπ]ραν. [Απ]μαπσ.] 

986 --1Ι:9ο Ν 566. 596. 649. 
Σ 408. Π 817. Βαρ]εκὸ ΕπΙΥΡΥΙΟΒ. 
-- ἀλεείνων Ἱπάθπα ϱΥ Ζα θπίσεμθη 
βαοἩί{ο. 

Ἠοτηθτς ΤΗᾳ85, 1. 4. 

τῶν ὃδ᾽ ἀντίος ἤλυθεν 4ἴας, 

686. ο]. Ζα 2τὅ 
697. γει. 2 976. 
688. στήτ᾽ ἐλελιχθέντες: γα]. 214 

οἳ δ᾽ ἐλελίγθησαν παὶ ἐναντίοι 
ἔσταν ᾽χαιῶν. --- ἀμύνετε Ῥὶς ἦμαρ 
Ξ- Ρ 511, τι 4 484. 
689. οὖδέ ἕ φημι Ἠ16Υ ἴπῃ θησβ{θΠ. 
Απβοηιαίς απ΄ ἆεπ νγοτπετσε]Ἰεπάεπ 
Ἠε]αξίνεαίΖ, αΏετ πο Απΐσαῦο ἆσθτ 
Πε]ανκοπαα]κἼοη. 

590 -- Σ 807. π. δυσηχέος πε Β 
686, ἆ σπα ΒΡΌΟΒΕΠάΕἨ Κτίεσβ- 
σα ὕτητη 6]. μαλ᾽ ἄντην 66- 
ταᾶς οπίσεαε”, ἀθπι Εεϊπάο. 

692, Εὐρύπυλος βεβλημένος, πΊε 
4 509. ΠΜ 2: τα 4 ΑΤῦὕ. παρ᾽ 
αὐτόν, ποῦθη Ίππι 5ε]Ώβῦ Ἠϊπ, 
πεῦεἩ ΕπΕΥΡΥΙΟΒ,, οῦ ο] ΕπΙΥΡΥΙο8 
σοἑοτάοτῦ αθίο: ὤμφ᾽ 4ἴαντα: ἆοοΠ 
σεπᾶσυ ἆἄῑο σεδοπ]οβδεπο Απ [κο] - 
Ίαπσ πεῦεπ Ἐπαιγρσ]ο8β, ἄν Αἶββ 
βοποη 1Ἠπε6η παΠθ παγ. 

595 -- Ν 488. Ζπεϊίες Ἡοαπιϊί]οἩ 
Ξ- Χ 4. πλησίον παλιο "εἴπαπᾶςι”. 
-- ὤμοισι Ἰοκαίετ Παΐῖν ἆθ5 71ε]β. 

694. δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι -- ο 
298. Ῥ 9584. 

6 



89 1. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΑ. 

στῆ δὲ µεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἴκετο ἔθνος ἑταίρων. σ90δ 

ὧς οὗ μὲν µάρναντο δέµας πυρὺς αἰθομένοιο" 
Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήιαι ἵπποι 
ἱδρῶσαι. ἦγον δὲ ἸΜαχάονα ποιμένα Λλαῶν. 
τὺν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾽χιλλεύς" 

ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηὶ 600 
εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. 

αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὺν Πατροκλῆα προσέειπεν 
φθεγξάµενος παρὰ νηός' ὁ δὲ κλισίηθεν ἀκούσας 
ἔκμολεν ἴσος "ρηι, κακοῦ δ ἄρα οἳ πέλεν ἀρχή. 
τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός' 006 

τίπτε µε κικλήσκεις. ᾽χιλεῦ: τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖοιί 
τὸν ὃδ᾽ ἀπαμειῤβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾽Αχιλλεύς' 
αδῖε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῶ κεχαρισµένε θυμῶ. 
νῦν ὀίω περὶ γούνατ ἐμὰ στήσεσθαι ᾽χαιοὺς 

ὄρδ-- 0591. Ρ114. στῆ πιαςλ{ξο 
Ἠα]{. --- µεταστρεφθείς πας ἆθτα 
Εεεῖομέ σερεπ ἀῑε Εεϊπάα. 

τ., 696--617. Δοπῖ]]οιθ 861- 
ἀἆοί Ῥαΐτοκ]οβ ζα ἈδβίοΥ. 

696 -- Ν 618. Σ 1. Ὑσ]. Ρ 9606. 
δέµας -- ὑπδίαν, η8ΟἩ Αγ, 1π 4168- 
βετ Βοαάεπίαπς πατ 1η ἀϊθθοπι Ἐοτ- 
πἹθ]νθγβθ. Ζαπι Βι]ά6 τα 4 843. 

σ9τ. Ἠδοκκεην ἄν Ἐτσᾶλ]αηπς σα 
ὅρο. --- Νηλήϊαι ἵπποι, πἩχ ἨΙ6χ, 
ᾱ. 1. Ώοβεο τοι ἀετ Ζπεπί 4εςΒ Χε- 
Ίοπα, πΊε Τρωΐοι Ε 235. [Αημανρ.] 

698. ἠγον, νοτἩΏεχ φέρον, Ἱπαιρει- 
{ε]ίο ρατα]]ε] ἆθπι Ἱπιρετίεκί µάρ- 
ναντο 696: ἀοτ Αὐβο]]α[8 4ετ Εαλτί 
Ίπι ΑΟΓΤ. ἀφίκοντο 618. 

5990. Τρι. Π 5. Φ ὔ8δ4ά υπά 140. 
ὦῷ 49. ἰδών ἆἃ ος 1Ἠη δα Ἡ της ἆθπι 
Ἰαϊρ]Ιοπεπ Αασο ἆᾱ. 1. απ Ίθπει 1η 
φαἴπει (θβιομίεκτοῖς {χαῖ, ἐνόησε 
ηΒΏΠ παἈτ, Ὀεπιθτκία, ἄλπ]]ο]ι 
Κ 51608. π 100. 

600. ἐπὶ πρυμνῇ --- νηί ἆ. 1. απ 
ἄαπι Ἠϊπίετη Ὑοετάθοκ ἀες ΒομΙῇβο, 
γοηπ πο ἑτ ἤρες 4ο Μαπετ Ἠΐηγες 
απέ ἀαξ Βοπ]ασμε]ά 8επεη Κοππΐθ. 
Ῥαξ Ηιπίετίεϊ] 4ετ ΒοεΒΙΠε Ίασ ]απᾶ- 
εἰπνγᾶτῖς. 

601. πόνον αἰπύν, πῖο ΤΠ 661, 
41ε ]ὰλο Καπιρέποξ, ἀ1α ἠθᾶθα 
ΑπροπΏμο]ς ἵπ τ]]σος γετάετρεη 

ππηβοἸ]ασοη Καπη. -- ἠῶκα πιθία- 
Ῥ]ακίίβοπετ ΆοοαΒ. πθρεῃπ ἰωκή 
Ε ῦδ1, εἶ]ῖᾳο Ἐ]πολί, 

605. ἕόν ΒΟΙΠΕΠ 1160 6Η. --- Πα- 
τρομλῆα προσέειπε -- Π 1925. Ὀϊο 
ΑΠΑΡΤάΟἨΘ 5ε]υεῦ {οἱρί α{[α]]επάοχ- 
νγοῖθο ογεῦ 608. 

605. φθεγξώάµενος: τα Κ 61. -- 
πλισίηθεν νοπι 296]ἱ ο, νψοτῖπ 
6χ ο] Ὀθίαπᾶ, Ζα ἀκούσας: σρ. 
1 ὅτο. α 828. 

604, ἔκμολεν παν Ἠϊθν. -- ἄρα 
Ῥοεζεϊολπεί, ἆπίβ πας ἆοτ ΥοΤΗΘΙ- 
ρε]λεπάεπ ἩΗαπά]απς αππήρε]ρας 
ἀαθ Ἐο]σεπάο σορεῦοπ γα: απᾷ 
ἆαβ πατ ἀἆεπη Εῆχ 1ππ ἀετ Απίαπς 
498 Ὀπ]οί]ς, βοξετη ἀἆθτ απξ ΑομΙ]]8 
Απίτας ΠΠΕΘΓΠ ΟΙΩΠΙΘΗΘ σαπσ 7α 
Νθείοχ ἀΐθρεπι ε]εσοπμεῖῦ σἱερῦ 
Ζα ἀετ ἨῬ]ο Π9θ Β,, ἆθτοπ Ἠτβή]- 
Ίππσ Ραἰτοκ]οβ Τοά Ποτροιάμτί, 
Ζαπι Απβάτασις Ε 685. [Απμαπρ.] 

606. Ὑσ]. σα Η 28. ἸἈναῖίεβ Ἠθ- 
πηΙςΙοἩ ὄ[τοτ, 

606. τί Ὦϊδ χρεά: 
αεποαῖϊν, νο 4 841. 

60τ -- 4 84 ππᾶ βοπβῦ, | 
608. τῷ ΡἱΑ θυμώ --- ὃ Τ1, βοηβῦ 

ομπθ τῷ. [Απ]μαπα.] 
609. νῦν Ῥεϊοπί πιῦ Έεπαρ απ{ 

41ο ρε[μτὰείε Ἠαρο ἆετ Αολβᾶετ: 
νρ]. 601. -- περὶ γούνατ ἐμὰ 
στήσεσθαι εἶπο πτετεϊηπσθ]ίε ΊΓεπ- 

σα Κ 86, ταῖς 



ουτε 
11. ΙΑΙΑΔΟΣ Α. 88 

Λισσομένους' χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ ἀνεκτός. 610 
ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, Πάτροκλε διίφιλε, Νέστορ) ἔρειο, 
ὕν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο. 
ἦ τοι μὲν τά γ᾽ ὄπισθε ἸΜαχάονι πάντα ἔοικεν 

τῷ ᾿4σκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὄμματα φωτός!" 
ἵπποι γάρ µε παρήιξαν πρόσσω μεμαυνῖαι.« 616 

ὧς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλω ἐπεπείθεθ) ἑταίρω, 
βῆ δὲ Θέειν παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾽άχαιῶν. 

οἳ δ ὅτε δὴ κλισίην ΝηλΛληιάδεω ἀφίκοντο, 
αὐτοὶ μέν ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, 
ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων Βεράπων Λύε τοῖο γέροντος 620 

ἐξ ὀχέων. τοὶ δ) ἱδρῷ ἀπεψύχοντο χιτώνων | 
στάντε ποτὶ πνοιὴν παρὰ θῖν᾽ ἅλός' αὐτὰρ ἔπειτα 
ἐς κλισίην ἐλθόντες ἐπὶ κλισμοῖσι καθῖζον. 
τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐυπλόκαμος Εκαμήδη. 

τὴν ἄρετ ἐκ Τενέδοιο γέρων. ὅτε πέρσεν ᾽άχιλλεύς. 626 
Θυγατέρ᾽ ᾿ἀρσινόου µεγαλήτορος. ἥν οἳ ᾿4χαιοὶ 
ἔξελον. οὕνεκα βουΛλῇ ἀριδτεύεσκεν ἁπόάντων. 

ἄππς Ίπι ΒΙππθ Υοη γουνάζεσθαι. 
Ὄιεεε ἸἡΓοτίο εἴεπεηπ αΏεχ ἵπ οΏεπ- 
Ῥατεπι /ιάετερτασοἩ ταῖς ἆεπ πεπη- 
ἴθη ἄθεαπσθ, ἆα πιο] ἀἴεδεπι 5«οποἨ 
π ἀετ τοτπετφεπεπάεη Ναοί 0άγε- 
εοας ππά Αἶαε απίετ. Αποιείαησ 
τοῖομετ ϱῆηπσαρεη γοη βεϊίεη Ασα- 
ΤΙΕΙΙΠΟΠ5 Αολ]]]5 ἨΗπίθ απσεβεηί 
ἨαΡεη. 

610 Κ.118. 
611. ἆλλ᾽ ἴθι νῦν: τα Κ ὄδ. -- 

.ἔρειο παν Ἠϊ6Υ, Υοη ἐρέομαι 8138 
ἐρέεσο, ἐρέεο, παῖῦ ππτορο]πιᾶ[βίσεπι 
Ἀσοεπῦ, τσ]. αἰδεῖο ι 969. [Αππαπς. ] 

619. τοῦτον ΠΙππεϊεεπά ἆα:τακ89. 
618. ᾖ τοι μὲν -- ἀτάρ ἵτααἨ 

πττΏι -- ἄΌθτ. -- τά γ ὄπισθε, 
ΆΑσοτβ. ἄετ Βεζϊίεππης. Ἐν. Ὀι. 60, 
6, ὃ. -- πάντα ἵηπ αἶ]επ Βὐᾷσκαπ, 
ἄπτοπατς. 

614. ὄμματα αἱξ ἆετ απεάταε]κθ- 
το]]δίθ, ἅπι πιεἰαθοη οἸατακ{ετ]ς{ῖ- 
βεο Τει] εξ Απηισες επίσεσεη- 
σερίε]]0 ἄεπι τὸ ὄπισθε. 

616 -- 4 545. Ι 206. 
617 -- 6 220. Ν 16Π. 

τ. 618--.641. Νδρίοι παπά Μα- 
οπαοπ ἵπ Νδθβίοτς Ζ6]0. 

618. Τα]. «2 448. οἳ Ἀεείοι ππά 
Μαεπαοπ. [Αππαης.] 

619. Ὑσ]. Π 265. 
650. Εὐρυμέδων: να]. 6 114. 
651. ἱδρῶ ἀπεψύχοντο, πε Χ 9, 

τα]. Ε τοῦ, Ἠϊει πρ χιτώνων, 
Ἱπε[β6η ϱἶ1ο] ἀἆθῃπ Βοηππαῖί[ς ϱὖ- 
παηθη ᾱ, Ἱ. ἀπτοι ἆθεπ Ππαβσας 
αὈίοσκπεπ, ποάπτεμ βἷθ βἶοεημ αἲ- 
κάμ]ίει. Ὁρ]. ει ἈΙρεϊαπβε ποῦ 
1916: ἄατ ἄεν ἴι ετλεῖε πε] 
τιν ιεάεχι ια. 

622. στάντε η8ε] ἆθπα Ῥ]ατα] τοέ 
4ετ Ώπα]. 

6008. ἐπί Ὀἱς καθῖζον -- ϱ 90. 
ϐ 486. πκλισμοῖσι, 3Όθι 646 ἀπὸ 
θρόνου: οαἶπ ἄἈλπ]σπει Ἰδο[μςε] 
ϱ 616 υπὰ δ9Τ. 

694. πυκειῶ, ἀθδεεπ Βεβίαπάδει]α 
688 Π. --- ἐυπλόκαμος Ἑκαμήδη -- 
3 6. [Απ]απσ.] 

606. Ὑσοι. ΙΓ 188. ᾖΖτατ Ραςπθ 7α 
1 823. 

606. θυγατέρία) αρροβῖαν σπα 
Ἠε]αίῖν τήν 626 εἰαῖῖ ἄετ Βεσίεπαπς 
οαξ Ἑκαμήδη. Κν. Ρι. ὅτ, 10, 9. 

627. ἔξελον: αἱξ γέρας ἐξοίρετον. 
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΄ 

ἤ σφωιν πρῶτον μὲν ἐπιπροῖηλε τράπεζαν 
καλὴν κυανόπεζαν ἐύξοον. αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς 
χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόµυον, ποτῶ ὄψον, 650 

ἠδὲ μέλι χλωρόν. παρὰ ὃ) ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, 
πὰρ δὲ δέπας περικαλλές. ὃ οἴκοθεν ἠγ ὃ γεραιός, 
χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον' οὕατα δ᾽ αὐτοῦ 
τέσσαρ᾽ ἔσαν. δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον 
χρύσειαι νεµέθοντο. δύω ὃδ᾽ ὑπὺ πυθµένες ἧσαν. 696. 
ἄλλος μὲν µογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης 
πλεῖον ἐόν. Νέστωρ ὃ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. 
ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἑικυῖα Θεῖσιν 

608, ἐπιπροῖηλε πχ μ16Υ ε{αῦί 
παρέθηκε ε 92 οἆει παρὰ --- ἐτά- 
νυσσε α 198, 5{ε]]ζ6 τον βἷθ Ἠίη. 
Ἐῆτ Ὀεῖάο 1 Τϊεομ: νρ]. Ι 3916. 
629. πυανόπεζαν ΠΧ Ἠ16Υ., --- ἐπ᾽ 

αὐτῆς απξ 1Ἠπ 5ο]ῦβί, ποζα 88 
ἐπιπροῖηλε εἶπ παρέθηκε Ζα οπί- 
ΠΘἨΠΙΘΠ 166. [Απμαης.] 

650. κάνεον, ποΒΙ τὶς τοῦ. ο 
ἐπὶ δέ ἁμταιξ -- ἐπ αὐτῆς. --- 
πρόµυον παχ Ἠ]θς απᾶ τ 2598: ἀῑθ 
Ἰπ εἴά]οπειῃ ἘΚ]πιαίεη ροοσεπθμ 
Ζπιοῦθ]π αἶπᾶ γοη ἆθεπ ἈπβτΙσθη 
ἄατομαας νετβομΙθάθη απᾶ ποτάεπ 
νοη Ἠεϊβοπάθη ας βὔ[β ππά πποΠ]- 
βοἈππεοκεπὰ βετϊἨπαζ. ---- ποτῷ Ζᾳπι 
Έναπχς, ὄψον οἵπ ΠΠ]. 

681. μέλι χλωρόν, νε κ 384. --- 
ἱεροῦ αἱ ἄαῦ9 ἆατ Ὠοπιείον. 

655. Ὑρ]ι. «3 984, δέπας νοη 
ρτοίβεπι Ὀπηίαηρε, ἆα εν αἱ ΜΙβο]ι- 
5ε[ά{5 ἀῑεπί (658). ΓΑπμαπρ.] 

658. χρυσείοις Ρἱ8 πεπαρμένον -- 
4 3246, π]ί ρο]άεπειπ Νᾶρσθ]π 
Ῥ6βοΠμ]ασεῃπ, πθ 1π 4 ᾳαξ Βοερίευ, 
18{8{ αἱ Μαίενία] ἆθς Ώεεμετβ 5ε]Ὀεί 
ΦΙ]ρ6χ οἆει Βτοπσεῦ]εσ] γετπιπ{θη, 
πποροῖ ἀῑς Νᾶσε] ἴει]α σαχ Εδεσαπςσ 
ἀθς Μεία]]Ώ]6σ]α, απβ ἀεπι ἆαβ (ς6- 
{8 Ζα5απαπιθηρεεοΠμ]ασεη γαχ, {6]]β 
Ζαπι Ῥομπιποκ ἀῑεπίεῃ. θ]ο]ος 
Άρεν ἀῑο Ἐοτπι ἀϊθεςθορ ἸουμρενὔἨπι- 
ἴεπ Βεοπετ σ6πθβεῃ, υπογὔρον 
βοεποηπ ἆἀἱθ Α]ίεπ εἶπο ραησο Πί- 
ἱεταίατ Ἠαΐίζεν, 11{6 β1οἈ απθ ἆοτ 
{ο]σεπάεηῃ Βεκομτοίθαπο π]οἩῦ παῖῦ 
Β]ομετ]ιαῖό επι δίθ]η. ία νετ Ἠθι- 
καὶ Ἰὂππεη ἆαπταπ 8ο νοαταϊ]έξ σε- 
ὪπΘΒΕΠ β6ἱΠ, ἆα[5 βία 1π σ]οίοπες 

Ηῦ]ο απ ἆθπ νετ Βοδϊῦθῃ οἀθςτ, πηβ 
νγατδοπθΙπ]σηθν 186, Τπ ΥθΓΒΟἨΙΘ- 
ἀαποετ Ηδ]ο ραμγγαῖβδθ οἰπαπάθυ οηῇ- 
βρτθσλθπά αηρερτασλῦ Ἱναχεπ, απᾶ 
Ἴπαχ ἆ48β 6ἶπο Έααχ οὔθη, ἆαα 
απ{θτο εὔνγα 1ηπ ἀθν ΜΙμιο ἆθβ 6- 
{ἀ[9ος8, ππε]οπο Ατὸ ἆοτ Αποτάμιημ 
βἶομ Ὀαῖ οτμα]ίοπθη απ0]κοη Ἰλαββοι- 
Κκτᾶροη σεϊρῦ. Ὠϊε Ὀοϊάεη Ταπῦον 
ππα. Ἰθάεπ Ἠθηκα], 31βδο αολό πα 
σΗἨΠΕΠ, χρύσειαι γοπ αο]ά ρε- 
ρ1]ά4αεῦ (νρΙ. τ 2580), βἰπᾶ οἴπαπάςυ 
Ζαᾳεψαπάίς 7α ἀεπκεπ, 8ἱθ ὙΙΘΗ 
πγθΙᾷ επ ἆ (νεμέβοντο παχ Ἠϊοι) ἆαχ- 
σοβ{α]]{ ἆᾱ. Ἱ. 68 5οἩῖθη, αἱ οἨ βἱθ 
γοπι Βοάςπ Κὔτπου θπξρΙοκ{θη. 
Ὀπίοτ ἆθπ /2ποθί πυθμένες στα 
πηαΠ πας δἶποπι ἵπ οἴπεπι ἆθτ 
ΜΥκοεπᾶίβοπεπ Ῥομασπίριᾶϊοος σθ- 
{απάθπεηπ βρο]άεπεπ ἈΒθομ6ς ᾖἈπθῖ 
Ῥ{Πισζαη τα τεχβίθπεη Ἠαάβρθη, 
νο]οῖα σα Ῥεϊάεη ῬΒοαϊζεη ἆος απξ 
αἴποχ βολοϊρεπ{ὔγππῖσθη Βα8β18 τα]λεη- 
ἄεπ ογΗπάτίβεμεηπ Ἠπ[βεβ τοπ ἆθπι 
ππίθγεη Βαπάο ἆ6β Κε]οῖθε αιιβ- 
βε]μεπᾶ απ ἆετ Βαβίβ πηῦ Νᾶρε]π 
Ῥετεαρι, ὙΓΒΥΘΗ. | 

656. ἆἄλλος μὲν -- Νέστωρ δέ: 
Ἀλπμοπο εροπεΏΐζθ Π 141 {, 6) 458 
--4δτ. --- ᾽μογέων 1η αἀνογΏ]α]θπι 
Βππηο ᾱ- µόχις, πο Μ 299. --- πο- 
πινήσασκε 80] οἳ Πεάθεπια] Ἠϊη- 
πθς, ἀασεσεπ ἄειρεν Ίιοῦ {ταί ααἲ: 
να]. Ὢ πθο. ΌΏαβ 6αη79 Ἠευέ, π]οβί 
ομπθ Ὀμενίχείραπα, ἀἱο Έταῖι Νο- 
ΒΌΟΥΑ ὑτοία Β6ἶΠ6β Α]ΐ6ι Ἠθιτος. 

657. ἀμογητέ πα Ἠ16χ. 
6898. κύκπησε αρβο]αῖ: πιας]λῖθ 

εἶπε ΜΙβοβαπςσ. -- γυνή Ρἱ8 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ ΑΔ. 8ὔ 

οἴνω Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν 

κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα Λλευκὰ πάλυνεν. 640 

πινέµεναι δ᾽ ἐκέλευσεν., ἐπεί ῥ) ἅπλιόσε κυκειῶ. 

τὼ ὃδ) ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν, 
μύθοιδιν τέρποντο πρὺς ἀλλήλους ἐνέποντες. 

ΠΙάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο, ἰδόθεοςο φώς. 
τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὥρτο φαεινοῦ. θ456 
ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγεν. 
Πάτροκλος ὃ) ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον" 
»Οὐχ ἔδος ἐστίύ, γεραιὲ διοτρεφές. οὐδέ µε πείσεις. 
αἰδοῖος νεµεσητός, ὃ µε προέηκε πυθέσθαι. 
ὂν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημενον᾽ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 650 

γιγνώσκω. ὁρόω δὲ ἸΜαχάονα ποιμένα Λαῶν. 

νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ὤγγελος εἶμ᾽ ᾽4χιλῆι. 
εὖ δὲ σὺ οἶσθα. γεραιὲ διοτρεφές. οἷος ἐκεῖνος, 
δεινὺὸς ἀνήρ' τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόωτο." 

τὺν ὃ ἠμείβετ᾽ 

Φεῇσιν Ξ-- τρ]. η 291. 6 
9068. 

659. εν Πράμνειος σα]ῦ αἱς εἶπ 

Τ 3286, 

βἴαχκοτ ππᾶ Ἠετροει Ἠούὐπεϊηπ. --- ἐπί 
Ίοκα]: ἆατατ{. --- πνῆ, πε πνῆστις 
(640), π αχ Π1ετ: Κτ, 8)Ρτ. 82, 8, 4. 

640. ἐπί Ὀἱβ πάλυνεν -- κ 520. 
1 28. ἕἔ πῃ, τα]. Σ 560. η κ 984 
πχᾶ απ[κο ἄει Πίου αι{σεζᾶπ]ίεπ 
ἙῬοδείαπάίει]οη ἆαςβ ΜΙδοπίταπ]8 ποσἩ 
Ἠοπῖσ ετπᾶληῖ: να]. 681. 

ον. 049-808. Ῥαΐτοχκ]ος Ῥοί 
Νεβίοτ. 

645. ἀφέτην τῇ δίψαν πατ Ἠ]ετ, 
νρι. ἐξ ἔρον ἔντο 4 469. --- πολυ- 
παγκέα πχ Ἠ16Γ, ΓΑΔημαπς.] 

645 --- ϕ 801. ἐνέποντες απββϊ]ι- 
τθπᾷθς Ῥαταςϊρ Ζᾳ µύθοις, πε]ε]εβ 
ἆασα αἱ ΟΡ]εκό σα ἄεηπκεη 1Ι8ί;: 
Ῥεϊβρῖε]ε: Ζα ὃ 626. 

646 --- Ττ8. ἑδριάασθαι ἄνωγε 
Ξ- } ὃ5. 

641. Πάτρομλος δ᾽ ἑτέρωθεν --- 
Ι 666. Π 421. τ9δ. τθδ. -- εἶπέ τε 
μῦθον -- Η 21π. Σ δ9Ι. ὉὮ 904. 
ε 958. 8’ 902. ἕ 494. 

648. οὐχ ἔδος ἐστί, να]. 905: 1ο] 
4ατε π]σ]ῦ εἰίπεπ. --- οὐδέ µε πείσεις, 
πιθ 4 195 ππᾷ 5οπεῦ, [Απμαπο.] 

ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ Οδ 

649. αἰδοῖος νεµεσητός Αο. ἐστί, 
γετπαπά{θ Ῥεριηῖε αβγπάε{ΙεοΙ: 
νο]. Ι 68. νεµεσητός ΥοηΏ ΒΘΙΡΟΠΕΠ 
παν Ἠϊθν: Ζα 5οΏθπθη, ἆθββεῃ Ότ- 
πί]]οι τση σα βοπθιθη Ίαθ, 

660. Τρ]. 619. -- καὶ αὐτός βπςἩ 
561054, 5οποι γοηπ Βερετ, οπο 
ἀθ[ς [ο] Ἔπι Ίτασεπ ῬχαπομἈο. ΤΑπΝ.] 

651. ὁρόω δέ οπΙαβββοῖ σορ[ε]]ό 
Ζα γιγνώσκω, Ῥεστάπάσπᾶα. 

665. νῦν δέ ᾱ. 1. ππΐοι ἀϊθεθη 
Ὀπαιδίᾶβπάθη, --- ἔπος ἀἱο οικιπἀεῖθ 
Βαςπθ ἆ. 1. Βεβοβεῖά. --- πάλιν Ζα 
εἶμι. --- ἁχιλῆι Ἀᾶπδίυ του ἄγγελος 
εἶμι ΖΠΡΕΙΗΙΙΘΗ οὉ: τσ]. Β Τ8ῦ. 

065. οἷος ἐκεῖνος 9ο. ἐστί, πῖθ 
16Π6Ι 6εαχ τεῦ 1αῦ, ἆασα θΡεχεσο- 
01861: δεινὸς ἀνήρ ος {πτοΏίθαχα 
Μαπα, ἵπ Βθσαςσ απέ 5εἶπο Τιθϊάεη- 
ολα ΕΕ] 1ο]ι]κοῖθ: ται. ο 212. Σ 9602. 
ο ο. ᾧ 108. 

064. τάχα Ὀα]ά ᾱ. 1. Ι1εισομῦ, 
πις Ῥοΐεπία]επι Ορζα δν. ΑΑγπᾶθ- 
ἴοι, ὙγεΙ] ἆάβ 6.ησο εἶπε Ῥο]ρεταπα 
818 δεινὸς ἀνήρ. --- ἀναίτιον α- 
τιόωτο Ξ- υ 195. Ν Τττῦ. ἀναίτιου: 
δο πῆχᾶάρ Ῥαΐτο]]ος 8ἱοἩ 5ε]οεύ α- 
ϱοΏπ, πεηηπ ϱτ ααξ ἈΝθβίοι Απί- 
{ογάεταπσ 646 Ὀ]ερθ. 

6056 -- 4 8δΙΤ ππᾷ βοη8ῦ. 



86 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ωτίπτε τ ἄρ᾽ ὧδ' ᾽άχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας ᾽χαιῶν. 
ὕσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται;, οὐδέ τι οἶδεν 
πένθεος. ὕσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν’ οἳ γὰρ ἄριστοι 

ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 
βέβληται μὲν ὁ Τυδεῖδης κρατερὺς {4ιομήδης. 
οὕτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ' ᾽άγαμέμνων' 
[βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὺν ὀιστῶ'] 
τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο 
ἰῶ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ ᾽Αχιλλεὺς 
ἐσθλὺς ἐὼν «{αναῶν οὐ κήδεται οὐδ' ἐλεαίρει. 
ἦ μένει εἰς ὃ κε δὴ νῆες 9οαὶ ἄγχι Δαλάσσης 

660 

666 

᾿4ργείων ἀέκητι πυρὺς δηίοιο Δέρωνται. 
2 η, / 2 2 / 2 Δ ὴ] αὐτοί τε κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς 

ἔσθ᾽. οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι µέλεσσιν. 

6066. τίπτε τ᾽ ἄρ)᾽ πΕΤΗΤ ἆθ6πἨ 
η, -- ν 41Π. -- ὧδ᾽, πὶθ 8πδ 
ἄθια Απιτασο ΑοΠ1]]8 ΏἩ Ῥαἡτοῖ]ος 
649 Ε, σα βολ]]ε[εοη. --- Βίππ ἆοθτ 
νογψυχ{βνο]]εη Έχασο (νσ]. Φ 106): 
Ἴμοσα ταϊσέ Αολί]] οἶπο ἄπ[βοτ]]ο]θ 
ΤοαϊπαἨπιο (ὀλοφύρεται) Εν ἀῑθ 
γοτψιπάείοη, πσλἈλτοπᾶά 6 ἆοομ 
πχ]κ]οηθε ἨΜΙ]οῖά (κήδεται -- 
ἐλεαίρει 660) πας ἆθπ ΑοΠᾶΘγηΏ 
π]οἩς Ἠαξ, ππο]ο]ιθς 1 Ὦ8β{ΙΠΙΠΙΘΗ 
πιΏ[βίο {Εῆτ αἶο εἰπζαείεῃ. [Αη- 
Ἠηαηρ.] 

66τ. βέλεσιν βεβλήαται: νρ].π ΤΠ. 
-- οὐδέ τι οἶδεν -- 4 848. ὃ πτῖ, 
γρ]. γ 184: απά νεΙ[ ἆοσ] Κοῖ- 
ἨΘΒΊΥΘΡΑΒ, πἠζ πένθεος, αὐλᾶπρίᾳ 
νοη οἶδεν, νρ]. Μ 959. Ο 419. τ 
806, Ὠϊθφος ὤθάαπ]κο βο]ι]]ο[αέ βἶο]ι 
αἀνειεαν απ ἆἱθ νοτγπεγρεµεπᾶςα 
Έτασο 6566 1{.: ἆεπ ἄερεηεαί Ρ]άςπ 
ἀἱα εΙπΖ6]ηαη πι Καπιρίτοαχναη- 
ἀεῦεηπ Αομᾶσς, ηαο] ἆεποῃπ ΑοΠ1]16β 
816 ετκαπάϊσί, ππά ἆει σαηζθ Ότι- 
{απσ 495 Γησ]ῆς]κα, ἀῑε Ψ εγπαπάαησ 
4εντ (ἴολβσείοη Κἄπιρίαχ. 

60ὔ8. οἳ γὰρ ἄριστοι -- Ν 128. 
ὰἁ 254. 

659 -- / 926. Π 24, γρ]. Ν 764. 
Όρου δρ] Ἡ η να Ὀδυσεὺς 

δουρικλυτός: τα 4 90906. 
665 -- Π 91. κατά Ὀ]8 ὀιστῷ --- 

4 810. Ώεχ Ύστε 196 Ἠ]ει απραβεοπἆ 
εἴπσείϊρί, πγεῖ] Επιγ/γ]ος θιβέ τει- 

νγαηπάθῦ ταν, παολμάεπι Νοβίοι ἆαρ 
ΤΈτοβεη νοετ]Ἁββεοη Ἠαϊίο; ο {θ]]ΐ 
απο ἵπ ἆοπ Ὀδεύθη ἨἩαπάρομτηϊίθη, 

668. τοῦτον Ἠϊηνοιβεπᾶ αα[ Μα- 
επαοη: ἆθπ ἆα. -- ἄλλον αα{βοι- 
ἆθτῃ., 

664. ῷ ἀπὸ »ευρῆρ: Ζα 4π6. 
[Απλαπρ.] 

006. ἐσθλὸς ἐών οὗ νο]λ] οχ 
Ψαοκοχ (εάε]) 180 --ε 4τ1: σπα 4 
191. --- κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει, νο]. 
Β 21. 

6006. ἦ οἵπα,. -- εὖς ὅ κε δύ 
της ΕΝοπ]. Βταθβ. ἵπ Γαὐπτίβοπεπα 
ΒΙΠΠΘ, πΙομῦ Αογ., ναι ἴππ ἀἱθ 
Βαο]ο ἵη 1ηγθπα γετ]ααέ γος Απδοηῦ 
βίθἨ{, -- ἄγχι θαλάσσης -- Ι 48. 
ο 969, 

667. ᾿᾽Αργείων ἀέκητι ᾱ. 1. ἰχοῦσ 
465 άετείαπᾶθς ἆαετ Αολμᾶστ. --- 
πυρός Ὠϊ9 θέρωνται -- 7 88Ι. Ζαν 
Κοπβἰι]οη ϱ 295. β 361. δήιος 
γοη . δαί- (δαίω) Ὀτεππεπᾶ, Ιο- 
4 ετπά. 

668. ἐπισχερώ παχ Ἠ16υ ππᾶ 268. 
Ὦμ 196, 4ετ Ἠεῖ]θ ηΒοἨ, οἶπου 
ηλοἩ ὧοπι απᾶθτη. --- οὐ γάρ: οἴπθ 
βοἩχ Ίοβο Απκηϊρίαησ ἆει {ο]ρεπ- 
ἄεῃ νγεῖῦ απβρϱ6βΡΟΏπΠεΠεῦ Εζάπ]πηπρ 
νοη ΝΘΑ{ΟΣΒ ο απσεπάζμαίεη, ἀἱθ ομπο 
Ζνγεϊ{ε] αρᾶίει εἴπρθβοποβει 190. 
665. Ὑσ]. 1 984. φ 38δ. Ίναμ- 

πτός Ῥ16σβ8Πῃ. 

-- 4 ω--.λιωι.ᾶΝμζαΑμμληωμΗΜζμμἰιὑὨὑἂἃ με ΗΜΨᾧ͵ΓΙα.Ε.Εωσωης 



ο. Αὸ. ος 

εἴθ) ὡς ἡβώοιμι βίη τέ µοι ἔμπεδος εἴη. 
ὡς ὁπότ᾽ 
3 / νο σον / 32 -- ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ ἐγὼ κτάνον ἸἹτυμονῆα 
ἐσθλὺν Ὑπειροχίδην., ὃς ἐν Ἠλιδι ναιετάασκεν. 
ῥύσι) ἐλαυνόμενος. 
ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, 
κὰὸδ ὃδ) ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. 
Ληίδα δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαµεν ἤλιθα πολλήν. 
πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας., τόσα πώεα οἰῶν, 
τόσσα συῶν συβόσια, τόσδ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ 
[β λ Δ ο Δ Δ / 
ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. 

πάσας Ῥηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. 
καὶ τὰ μὲν ἠλαδάμεσθα Πύλον Νηλήιον εἴδω 
2 4 ο τμ / ολ / / 
ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ᾽ γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς, 

οὔνεκά µοι τύχε πολλὰ νέω ο μός κιόντι. 

11. ΙΛΙΑΔΟΣ Α, βΤ 

6τ0 

᾿Ηλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη 

ὁ δ᾽ ἀμύνων ᾖσι βόεσσιν 

615 

αἰγῶν. 

680 

6856 χήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ μον αν 

τοὺς ἴμεν. οἷσι χρεῖος ο ἐν Ἠλιδι δύῃ᾽ 

οἳ δὲ συναγρόµενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες 

δαίρευον ̓  πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, 

ἑ. --Η 1ο. Ὁ 69. ἕ 48. 
βίη 8 εἴη -- 4 814. [Απμαπσ.] 

671. Ἠλείοισιν παν Ἠ]ες:; 5οηδέ 
πγετάεηπ ἀἱε Ῥεπομπενι τοπ Ε]Ις 
Ἀρετα]], ποἩ 1π ἀ4οτ {οἰσεπάεηῃ Εγ- 
σᾶλ]απα, Ώρεετ Εεπαπηζ: ο 298. 
ὦ 481. --- νεῖκος ἐτύχθη -- φ 808. 
Ῥιε Ενζᾶμ]απηπσ ἀϊθβος Καπηρίες 5ε]οεύῦ 
{ο]σί οτςί Τ0τ Π. 

619. ἀμφί πίο Ὁ 88. --- 
σίη παχ Πεν, να]. 4 154. 
-- ὕτε 5οἩ]Ιε[εῖ απ Πομασις 8η. 
ππᾶ ετ]ᾶα[ετῦ ἀἶεςε ΤαίξαςἩε ἀαγο]ι 
Ἄπραῦε ἆἀει πᾶπεχεη Ὀπιείάπάο: 
α15 πἈπι]οἩ: πα Θ 909. Ὁ 67. 

674, ῥύσια πα Ἠ16Υ. --- ἐλαυνό- 
µενος, απῖ ἐγώ 612 Ῥοποσεπ, ἆε 
οοπαίη: ἃἃ 16Ὦ πιὶχ ποασίτεϊιΏαθη 
πο]]ζθ. ο βοηλασίη ἄει Εσ11εν 
6105 παχ αἱ8ο 5εἱοθῦ ἀπτο]ι 6ἶπεῃ 
{γῆπετοη Ἠαπρσασ ἆει Ε]εῖοτ γεί- 
απ]α[ες, ποῦῖτ 689--θ695 οτβῦ ἆἀῑοα 
4ἱεβο Ῥδείπιπιοπάθα Μοΐϊνε πας]- 
σεῦτασμί ππεχάεῃ. 

676 -- ΙΜ 806: ἀπὸ χειρός 2Ἡ 
ἄποντι: τα ὅτι απᾶ Κ δτι. 

δα, 
ὅτ 32 

676. περίτρεσαν πΆχ Ἠ16Υ, --- ἔτρε- 
σαν ἄλλυδις ἄλλος Τ45, το]. 486. 

677. συνελάσσαμεν ΏἩΥ Ἠ16Υ. --- 
ἤλιθα πολλήν ἵπ ἂετ ΠΙαβ παν Ἠ16χ: 
Ζα ι 990. 

678. Ὑσ]. ἔ 100. πῶυ εεῖς του 
Φομα[μετάεη. 

679 --- ἕ 101. Ὑσι. Β 14. 
080. ξανθώάς ἴα1λα, Κοπιπιῦ 5οηςῇ 

815 ῬΏοϊπγοτί νοη Ἠοββεῃ πΙεἩῖ τος, 
ἀοσἩ Υβ]. Θ 186 ππὰ 1 40Π. 

681. ὑπῆσαν πατ Ἠ]εχ, ἀἆοσλ να]. 
ὃ 696. -- ΑΙΠοναβοη ἀθε π. 

662. Πύλον, ἀλς σοαΡ]οῦ. 
658. γεγήθει μτὲ. νοΙ. 6 559. 
6084. τύχε παχάα σα ἴθ]], πῖθ 

Έ, 658. ἕ 32891. -- νέω ριλά κα άν: 
α15 1ὔπσ]]πρ Ζι πιόντι. 

086. ἐλίγαινον πχ Ἠῖαυ, ---- ἅμ᾽ 
ἠοῦ φαιν. -- Ι 685, εοη8ῦ ἵπ ᾱ. 04. 

6086. τοὺς ἴμεν 4α[ς το Κοπι- 
Ώιθη φο]]έθπ. --- χρεῖος Θο]τ]ἀ 
ᾱ. 1. Ἐτεαίζ Εντ Βοεμβάίσαπσ, γε 
Υ 567. Γλημαπᾳ. 

6087. ἡγήτορες ἆνδρες, πε Π 496. 
655, ἀῑε Ψο]κββ]θείει, («οθτοπίθη. 

688, δαίτρευον οχάποέθι άτε 



84 11. 

ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωµένοι ἐν ΙΠύλω ἦμεν. 
ἐλθὼν γάρ ῥ) ἐκάκωσε βίη ΗἩρακληείη 
τῶν προτέρων ἐτέων. κατὰ ὃ) ἔκταθεν. ὕσσοι ἄριστοι. 
δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἶέες ἦμεν' 

ἄλλοι πάντες ὄλοντο. 

ταῦθ’ ὑπερηφανέοντες ᾿Επειοὶ χαλκοχίτωνες. 
ἡμέας ὑβρίζοντες. ἀτάσθαλα μηχανόωντο. 

ἐκ ὃδ᾽ ὁ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶυ μεγ)᾽ οἷῶν 
εἶλετο., κρινάµενος τριηκόσι ἠδὲ νομῆας. 

καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ ἐν Ἠλιδι δύῃ. 
τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 

ἐλθόντες μετ ἄεθλα' περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον 
θεύσεσθαι' τοὺς ὃδ᾽ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν 4ὐγείας 

κάσχεθε. τὸν ὃ᾽ ἐλατῆρ) ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. 
τῶν ὁ γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ ἔργων 

τῶν οἷος Λιπόµην. οἳ δ᾽ 

γετίεῖ]αηᾳ, ἵπ αι Πῖας παχ Παν 
ππά τοῦ. 

689, ὡς βαἰζέ παῦροι τοτπε]ιτη]1ο]ι 
Ἰπ Βοβίεπππσ Ζα πολέσιν 688, Ίπι 
γεαεχτλᾶ]ίηῖς ἆαζα οἆετ πας] 
Μα[βραῦς ἀθβδ6η ἆαίς: ἀῑς Ώρεθγ 
Ῥαΐζοη νετ] μπρπιδ{[είσ ντε]ε ΕΥ ]ἱεν 
ρεεολμᾶάισί, ναι] ἀϊθθοθ Ιπίο]σα 
ΕΟἨΥΓΘΤΟΘΥ ΝΙεάετ]αβεἨ ρετίησ 3ἩἨ 
Ζ4Π1 πατεη. κεκακωμένοι β]εὺί ἀἱο 
Ἐτ]]ἄταπασ Εἴχ παῦροι. πακόω Ἰῃπ 
4ει Πας παχ Ἠϊεγ ππᾶᾷ 690. 

690. ἐλθών ΌὈεπορεπ απῖ βίη 
Ἡραμλ.: νρ]. Ε 688. Π 981. 1 91. 
π ἀπτ. Κτ. Ρ. 68, 8, 1. 

691. τῶν προτέρων ἐτέων Ίθπι- 
Ῥοτα]εν ἄεπεβῖν. ἄν. ΡΙ. 41, 3, 4. 
-- κατά Ὀϊβ ἄριστοι -- γ 108. 

692. δώδεκα αὈπειοπεπά γοη Λ 
9860 Β. -- γάρ πᾶπι]1ο], ἆθπ {ο]- 
ρεπάεπ Ἠαπρίρεάαπκεη τοτρετεῖ- 
ἴεπᾶ: Ζα Η Τδ. 

694. ταῦτα 7α ὑπερηφανέοντες 
(ηπχ Πατ) Αςοι ἆθερβ Τηπα]{ς: ἆατ- 
ἴθοενε 

600. Ὑα. γ 201. ϱ ὔ88. υ 1Τ0. 
8Τ0. ἡμέας αὐλάπσῖσ γνοπ ὁὑβρί- 
ζοντες (ἵπ ἆετ Πας παν Πε): ἆάβ 
(6απζε Ὀεσεϊοεμπεί ἆεπ Βααῦταρ, ἄετ 
ἈΝεείοις Ὀυοενία]] (615 Π.) τεταή- 
1α[.{9. 

696. Ὑρι. µ 299. Ο 898. ἐκ πα 
εἴλετο, Υᾳ]. Τ04: τα Ε 690. ὁ γέρων 

ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 

690. 

696 

τος 

Νε]θιΒ. Γαπιῖῇ Κκελτί ἀῑο Ενζάλ]ππρ 
2α 687 Σιτῖς]ς, 

60τ, Ἰπεῖίθν Ἠεια]βδίοα 5 φ 19. 
τριηκόσι΄(α) ἵπ ἆθτ ογεῦοη Β1198Θ πι, 
σεάελμηίαεπα ε, 8 Νοεπίταπι ηβο]ι 
βοῶν απά οἷῶν, πθῖ] µῆλα νοι- 
εομπγουέ: 300 ΒεΛσ]ς: γρ]. Ε 140. 

098. παίαισἩ, σα τῷ. Ὑμ]. 686. 
695. ἀθλοφόρου: τρ]. 1 194. -- 

αὐτοῖσιν ὄχ. -- 6 990: σα Θ 94. --- 
Ώα το» παχ γοη 61Π6πΙ Ἠ6ΠΚοΥ ἀἱθ 
Ἠεάο 1εί, 5ο 196 απ οἵη ΨΙθγσθβαραΠΠ 
71 4 θΠ]ΚΘΗ, ν/1θ αἷθ αρᾶ {εν Ὀοί Ἰε(ί- 
ΤΟΏΠΕΠ γεχψαπά{ νατάθη, Ὀοί Ἠοπιθς 
4Ώεν απ[δετ ν 81 Π, π]εἉί γοτκοπι- 
ππρη. [Απμαηρ. 

του. ἑλθόντες, παο]ι Ἐ]β. μετ) 
ἄεθλα ἆ. 1. παπι Καπιρερχεϊοο 7 ϱχ- 
ηρθη, εὔψα Ῥεῖ ΠΜεϊομεπβρίε]εῃ. --- 
γάρ απ ἀγηίον Ῥδε]]θ, πο ἀῑθ πηγα 
γογπογρομεπάθη Ἡοτίθ επσ ᾖ7ι- 
βαπηπιεησεΠῦτθη, --- ἔμελλον βο]]- 
ἴαπ, πας Νε]εαβδ) ἸΓ]θῃ. 

τοι. Αὐγείας ἄεν Ῥεκαππίο Κὐπῖς 
νοα Ε]8, Κοπιπιῦ πα Ἠῖεχ τος: νρ]. 
Ῥ 624. 

τ08. κάσχεθε πἩχ Ἠ1ου, α18 πώτ- 
σχεθε -- κατάσχεθε: γρ]. κάκτανε 
Ζ 164. --- ἐλατήρ Ὠαὶ Ἠοπιος πασ 
νοπι Ἠοβεε]επκοτ Ῥοΐπι εἰίεππεπ 
Ἴα Ί/αρεη. 

Τ08. τῶν πᾶλετ Ῥοβπηπαῦ ἀπτοῃ 
2 ἐπέων απᾶᾷ ἔργων, ἀεηπεῖβίν. οπαβα]. 

| 

ἱ 

| 
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.. 
ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά᾿ τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκεν 
δαιτρεύειν. µή τίς οἳ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. 

ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείποµεν, ἀμφί τε ἄστυ 

ἔρδομεν ἱρὰ Βεοῖς' οἳ δὲ τρίτω ἥματι πάντες 
ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ µώνυχες ἵπποι, 
πανσυδίγ᾽ τμ, δέ σφι Μολίονε Βωρήσσοντο 

..-2 

παῖδ᾽ 

ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα κολώνη, 

τηλοῦ ἐπ᾽ ᾽ἀλφειῶ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος: 
τὴν ἀμφεστρατόωντο διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες. 
ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον µετεκίαθον., ἄμμι δ᾽ ᾽άθήνη 
ἄγγελος ἦλθε Δέουσ᾽ ἀπ᾿ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι 

τοῦ 

ἔτ ἐόντ᾽, οὔ πω µάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς. Τ10 

τι 

ἔννυχος, οὐδ᾽ ἀέκοντα ΙΠύλον κάτα Λαὺν ἄγειρεν. 

Ζ2α πεχολωμένος, πγοῬεῖ ἐπέων ααῖ 
ἀφίει σατῆσκγεῖεῦ: Αποσῖας Πατ 
8]5ο ἄεπ Ἰ/ασεη]εη]ετ πιῖς Ἠο]ῃ- 
χθάεπ Γοχίβεβομ]οκῦ. 

Τ04. ἄσπετα πολλά, πῖο ὃ Τδ. --- 
ἐς δῆμον Ἱἵη σα, ἄσπιειπζςθ- 
βοπαῦπ, νο. τ 197, ᾱ. Ἱ. πα Ὑεχ- 
ἐθηαρ. [Αππαπσ.] 

τοδ. Ὑρ]. ι 495 ππᾷ 648, Ὀευ Ύοις 
πατᾶε τοη ἀεπ αἶδεπ ΚτΚετη αἱς 
Ώπ8 ἀἄθτ Οάπβεεε ππραβεοπᾷ ἄδει- 
ἴχαφθη νετποτ{εη, ἆά 68 8ἱοἩ η] 
ππα εἶπο Ὑετζει]πησ σα σ]εῖοπθι 
Ἔει]οη απ αἱ]α, βοπάθτη παπι 6ἶπε 
γετίεπηπσ παοὮ Ψοετπά]ζπ]ς 4ες 6ς- 
Ἠένεπεη Ὑετ]αξίθι απ ἀἴο ῬΒετες]- 
Ὠσίεη ἸαπάεΙθ. δαιτρεύειν βοηρῦ 
τοπ Απδίοείιεη ἄθτ Μα]χεῖξ. 

τοθ6. Τσ. µ 16. τὰ ἕκαστα, πῖθ 
µ 165. ξ 8τῦ. --- ἄστυ Ἐ}ΙοΒ. 

το. οἳ δέ ἀῑε Ἐρεεν. --- πάντες, 
4απη πολεῖς ππᾷ πανονδίῃ, σεπᾶπ{ϊε 
Απβάτᾶσκε αχ Βετεϊιοπππησ ἆθτ 
ἀτοπεπάετ (είαην. 

τ08. ὁμῶς ταῖζ {ο]σοπάετα τε---καΐ: 
γρ]. Ο 35ῇ. -- πολεῖς η στο([βετ 
Ζαπ]. 

Τ09. πανσυδίῃ, πῖε Β 19. --- ήο- 
λίονε: Ζα Β 6251, Κἰδαίος ππᾷ Έτ- 
ΥΥ{ΟΒ, Τ60 ᾽Απτορίωνε αἱς Ῥδμπα 
4ες Αχίου, ἆεβ Βταάετ ἆθ9 Αασοεῖας 
(6. Ὁ 6058 Π.), ΤΙ αἱ Βδμπε ἀ46εβ 
Ῥοβοϊάοπ Ὀεσείομπεί. ΜοΠοπίάεηι 
Ἠ]δίδεη εἰ παςἩ ἆθν Μιαξίεν Μο]1οπθ. 
--- ΦΔωρήσσοντο 1π πθϊζείεπι ΒΙΠΠΘ: 
Ῥεραβεη β1οεὮ Ίπ 4επ ΚαπιρΈ, 

νῖο 715. 7186. Ν 901. Σ 161. 189. 
Υ 5399. [ᾶΑπμανρ.] 

710. εἰδότε Ῥι9 ἁλκῆς -- Ο 521. 
τι1. ἔστι δέ τις: εΡΙΒοπεΣ Απίαησ 

Ῥ6αι Πιοα]δοβί]άεταπσθη, πο Β 811. 
Ν 85 απᾶ ἵη ἄει Οὰ. -- Θρυόεσσα: 
Ζα Β 692, ἆαππαι αἰπεῖα κολώνη 
Αρροεϊβίου: σα Β 06. 

Τ12. τη]οῦ, ἔετη τοη Ε7Ι08, απ 
46χ πτά]σεπεηπ ἄτεπᾗθ τοπ ΤτίρΗΥ- 
επ σθσεη ἘΙ. Ὀυτίσεπε Ῥεϊτᾶσί 
4ἱε Βπίζεγπιηρ Ὠδος ἀεπι Έο]σε- 
ἄεπ (τ16. τ28. Τ26, Τ9δ) Κεῖπεο Ζηαῖ 
Τασεπιᾶτεσπθ. --- ἐπ᾽ ἌΑλφειῷ, ἀἆαλεν 
Τητγου Β ὅ93: λφειοῖο πόρον. -- 
νεώτη ως ἡμαθόεντος Ξ- Τ 158. 

τ18. ἀμφεστρατόωντο παχ Ἠ16Υ. --- 
διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες -- Β 4Πδ. Ρ 
το", ΟΥὐ]εκζ: ἀἱε Βίαάδ, πίε τὸδ. 
ΡΙ0΄ Ετζάμ]αηπσ απ βΙοἱρίοιε Ἠῖ6ν ἆῑθ 
Φὐπαίίοη, πΠε]οπθ αἰσεπΏ]οα οτοῦ 
Τ55 ἀἆπτοῃ ἀἱο πεϊίρετο Ετβπ]απσ 
νοτρεταϊίοῦ απ 1ῃγετ ήε]]ο 160. 

Τ14. µετεπίαθον Ἠϊεν 1π 46: γοεί- 
εἰπσε]ίεπ Βεάεαίαπσ: άἆπτοβσοσεη, 
ἱ6 6απζε Έροεπε Ῥί9 Ζαπι ΑΙΡΗεΙοΒ 
παπά σαχ Βίαά6 Τήτγοθκεα. -- ἄμμι 
δέ ΝαομβαίΣ. Αἴπεπο Ὀχασ]μίο ἀῑθ 
Ναο]τίιοπί ἆεπ Βγ]Ιθτη αἱβο τον ἆθτ 
Ῥε]ασεταης τοη ΤΗΥΨΟΕΒΒΕ, 

τιῦ -- Σ 167. Δωρήσσεσθαι Τη. 
4ετ Αιβοτάεταπσ, Ὀρτίσεις εκ- 
βοΏεη Αἴμεπο, πεπτ απγενγαπάε]τ, 
ψΙΟΒ] ης 4επ Εὔπτετη, 

Τ16. ἔννυχος ητχ Ἠ1ετ, εοηβῦ ἐν- 
νύχιος. --- οὐδ᾽ ἀέκοντα Ῥτά κ καεῖν 
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ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ µε Νηλεὺς 
εἴα Δωρήσσεσθαι., ἀπέκρυψεν δέ µοι ἵππους: 
οὐ γάρ πώ τί μ ἔφη ἴδμεν πολεμήια ἔργα. 

ἀλλὰ καὶ ὡς ἱππεῦσι µετέπρεπον ἡμετέροισιν. του 

καὶ πεζός περ ἑών. ἐπεὶ ὡς ἄγε νεῖκος ᾽άθήνη. 
ἔστι δέ τις ποταμὺς Μινυήιος εἰς ἅλα βάλλων 

ἐγγύθεν ᾽Αρήνης, ὅθδι µείναμεν ἠῶ δῖαν 
ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ) ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. 
ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι δωρηχθέντες τοῦ 

ἔνδιοι ἱκόμεσθ Γερὺν ῥόον ᾽ἀλφειοῖο. 
ἔνθα «4ιὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά. 

ταῦρον δ᾽ ᾽ἀλφειῶ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, 

αὐτὰρ ᾽4θηναύῃ γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην. 

δόρπον ἔπειθ) ἑλόμεσθα κατὰ στρατὺν ἐν τελέεσσιν 50 

καὶ κατεκοιµήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷἶσιν ἕκαστος 
ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ µεγάθυμοι ᾿Επειοὶ 
ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαθῥαῖσαι μεμαῶτες. 

ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον "ἄρηος' 

Ζι λαόν. -- ἄγειρεν, ΨΙε γοη Ἠοχθ 
4 ο8. 

ΤΙΤ. ἐσσυμένους ἄθπι ΒΙηΠθ ηβς] 
οαξ 8 Κο]]εκίνο λαόν Ώεπορεπ, 
πηϊς πολεμίζειν, πο Ν τ8τ. 

Τ18. εἴἶα Ἱππρβ. νο]]{ο 148861. 
ἀπέκρυψεν ν6ΥΡΏΑΥΡ, Ιπάθπι 6 ἆ.8 
(6εβραπη Ῥοϊβοῖίο οπα θε είς, 

Τ19. οὐ γάρ πώ τι, πὶο Π 908. 
-- ἴδμεν ΊπΏη, νγθ πος] 8 146. 218. 

Τ90. Ζποῖίες Ἠεπι. νβΙ. κ ῦλῦ. 
ὡς Ὀοσϊθμί εἶε]ι απ{ ἀπέκρυψεν κτὲ. 
Τ18 υπά πψ]τὰ ηαομΊθυ οχ]ᾶαίετί 
ἀπσο] καὶ πεζός περ ἐών. --- µετ- 
έπρεπον, πε Τ58 Π. ροπεῖσί ντά. 
[βΑηβαπσ.] 

τοι. Ὑσ]. Ρ ὔ44. ἄγε Ἰοπχκίο, 
η φνεῖπος ϱ6ἶπθ α]ειηβίεμοπάθ 
ὙΓεπάσηρ. 

πο, Μινυήῖος 4εχ ερΏίθτο Απι- 
6108. --- βάλλων »ἶο] εχρ1ε[δεπᾶ, 
1η ἀΐθεετ Βοεάευίαπσ τισ Ἠϊ6ς: νο]. 
496 ππᾷ 4 914. 
τοῦ. ᾽Αρήνης: Β ὅ91. --- µείναμεν 

ἠῶ δαν Ξ- ι 161. 906. 486. μτ. 
Τ54. ἐπέρρεον παχ ποσο Β Τδ4 ἵη 

απάθτεχ Βεάεαίυης, Ἱπιρετέαχό παο]ι 
ἄεπα Αον.: 5ἔτ ότι ἔθη α]1τι ἃ Η11 ο] 
πετ) αῖ, 

τοῦ. σὺν τεύχεσι Θωρηχθέντες 
Ξ- ϐ 6δ0. 4 49. ΜΠτ. Σ οἳτ. 908. 

Τ26. ἔνδιοι πα ποο ὃ 460. --- 
ἱερόν πας Βεζαρ απξ ἀεπ Ε]α[βσοίί. 
Υρ]. κ 951. 

τοπ. Ἱερὰ καλά Ίπι Ύδιβεοβ] [5 
νο Ὁ 195. 309, γοηπ οἶπεπι ρτῦ- 
Γβετεηπ ΟΡΜοσ. 

τ8. νετ ἀῑο αμ] ἆον πιᾶπ- 
Ἠσλοπ απά νοϊιν]]σπειπ Ορήετίετθ 
Ζα 1108. Ἐα[βᾳοίίετη νο Ῥοβεί- 
ἆοπ ψεχάεη Φή6το ρεορ{ετί, νρ]. 
Υ. 4085 Ε. γ 6. 118. Ροβεϊᾶοπ 1βῦ 
Οζαπηπαροῦῦ παπά ΑἨΠΠΘΥ 468 Κὔπίσθ- 
Ἀμπςθβ. [ΑηΜΑΠΡ.] 

Τ29. βοῦν ἀγελαίην -- ρ 181. υ 
9601. Ὑρι. Κ 9954. 

750 -- Η 980. Ὑρ]. Σ δΙ4 απᾷ 
298. ἔπειτα η8ε ἆθτι Ῥαχεοῖρ ῥέ- 
ἔαντες: νρ]. Ἡ 928. 

τδι. οἶσιν ἕκαστος -- 
644. 4 429. ὉὪ ο9τ]. 

Τ89. ῥοὰς ποταμοῖο, ν]θ ι 450. --- 
Ζνοϊίος Ηεπα]είΙοὴ -- 444, Ὁ 694. 

Τ58, ἀμφίσταντο δή (8οἵιοπ) {ϊμτό 
Ζα τ19 Ζατῆῦο]ς. 

Τ84. προπάροιθε π]ο Χ 19Τ ἴθπι- 
Ῥοτα]: ΥοτἸθχ, εἨθ βἶθ ἀϊο Βίαά6 

8 πτξδ. ϐ 



πο 
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εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, 
συμφερόμεσθα µάχῃ «4ιΐ τ᾽ εὐχόμενοι καὶ ᾽4θήνῃ. 

δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος. 

91 

τοῦ 

πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα. κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους. 

ΜΜούλιον αἰχμητήν' γαμβρὺς ὃ) ἦν 4ὐγείαο, 
πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ) εἶχε ἑανθὴν ᾽άγαμήδην. τ4θ 

ἣ τόσα φάρμακα ᾖδη., ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών. 

τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί. 
ἤριπε ὃ᾽ ἐν κονύῃσιν' ἐγὼ ὃ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας 
στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν. 

ἔτρεσαν 

ἡγεμόν᾽ 

ἀτὰρ µεγάθυμοι Ἐπειοὶ 
ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεδόντα 

ἱππήων., ὃς ἀριστεύεσκε µάχεσθαι. 
τ4ὅ 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ Λαίλαπι ἴσος. 
πεντήκοντα ὃδ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον ̓  
φῶτες ὀδὰξ ἕἔλον οὖδας ἐμῶ ὑπὸ δουρὶ δαµέντες. 
καί νύ κεν ᾽Ακτορίωνε Μολίονε παϊῖδ" ἀλάπαξα, του 

εὖ µή ὄφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθδων 

ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλΛῇῃ. 

Ζθικίῦτεν Κοππῖθη. -- φάνη μέγα 
ἔργου: σε]. 1 416. χ 149. 

Τ86. ἠέλιος φαέθων β5οπδέ 1π ἄ6Υ 
0άγβεεο: Ζα ψ 246. -- ὑπερέσχεδε, 
πΟςΏ ἆὸ 9Τ4 ἵπ απἆετετ Βεάειίαπς, 
Ῥοσθϊο]πεῦ Ἠ]ετ ἆῑε ἆπαεγπᾶφ Εο]σε 
465 ὑπερέσχε, να]. ν 95: ἄδει ἀ4θΧ 
Ένας 5ἴαπα. 

Τ86. συµφερόµεσθα, νο]. 6 400, 
4α8 Ἱπιρετίεξέ τοπι Βερίηπη: βοΠΙοΚκ- 
ἴθη πχ ππς απ Ζπβαπιππεησπίτεβεη 
ᾱ,.Ἱ. χβοκζει νηχ 6εσεἩ 6ΙΠΑΠάᾷ6ΘΓ, 
-- µόχῃ ἴἵπι Καπιῤ{ο. 

τοῦ. [Δδημαης.] 
τ98. ἄνδρα ταῖῦ παοἈ{ο]σεπᾶετ Α}- 

Ῥοβ]δίοη ἆθ6β Ἀαπιεπβ ΠΜούλιον: 7α 
ᾱ 194. Ἀνικοπεπ Ῥεϊῖάς Ἰαῦ 1ο] 
41ε Μᾷχ Νερῖος ψ]οπῆπβε Νοῦσ ϱε- 
ἀτᾶπσί κόμισσα κτὲ. ἀᾱ. 1. 5οἹαξίε αἱς 
Ῥευίε {οτό, εχρεπ{εῖθ. 

τθ, Ἀποϊος Ηοπιίκίίο]ι: νο]. Ν 
438. 

Τ40. Αγαμήδην: ἄ1θεει Ἀαππθ, πθ 
ἀθε Τ41 (εβαρίο ετιηπετύ απ ἀἷθ 
ΖαπΏετίη ΜεάεΒ. 

Τ41. φάρμακα: γα]. ὃ 229 1. πολλὰ 
μὲν ἐσθλὰ --- πο]λὰ δὲ Λυγρά. --- 
τρέφει παοἈβειπ 1]Ἀ[δί, -- εὐ- 

ρεῖα Ίδών, πὶίο ἄ 185. Θ 150. 
Φ 5861. 

Τ45. Ἐιταῦες Βοπικέίο] Ξ- Ε Ἴδ. 
ἃ 980. ἐς δίφρον ὀρούσας --- 859. 

Τ44. στήν παπα βζε]]τπτρς, οτά- 
ηεῖθ π]ΙοἩ 6ἶη. 

Τ4ὔ. ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος: τα]. 
ζ 198. 4 486. Ὀπεῖιίος ἨοαπιϊςίῖοὮ 
Ξ- χ 22. 

Τ46. Ὑσ]. Π299. ὃς Ῥϊ6 μώχεσθαι 
Ξ- 7 460. Ρ 85Ι. 

Τ4Ί. πελαινῇ Λαίλαπι ἴσος: 
μμ οπου ὁ 5ο. 

Τ48. ἀμφίς Ζα Ῥεϊάςπ Βεϊΐθῃ. [Αη- 
παπρ.] 

Τ49. ὁδὰξ ἔλον οὖδας, πε Τ' 61. 
6 Τὅ8. χ 269 Τοπι Ῥοάεβκταπαρ{ο 
4ετ Εα]επάεῃ. --- ἐμῷ Ὦϊδ δαµέντες 
-- 444. ΙΙ 848. 

Τ60. ΠΜολίονε: τα πθθ. --- ἆλά- 
παξα τοπι Ἐπ]εσεπ οἰηπε]πει πχ 
Ἠ16Υ. 

Τὅ1. εὐρὺ κρείων τοπι Ῥοβδείᾶοῃ 
πχ Ἠ16χ, βοπεῦ βὐείς τοη Ασαπιετι- 
ηΟΗ;: μᾶπβσ κρείων ἐνοσίχθων. 

τὸ». καλύψας ἠέρι πολλῇ: 
Τ 981. 

τσ]. 

το]. 
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ἔνθα Ζεὺς ΙΠυλίοισι µέγα κράτος ἐγγυάλιξεν' 
τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο 
ατείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἔντεα καλὰ λέγοντες, τοῦ 

ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους 
πέτρης τ᾽ Ὀλενίης, καὶ ᾽άλεισίου ἔνθα κολώνη 

κέκληται, ὕθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὺν ᾽άθήνη. 
ἔνθ᾽ ἄνδρα κτείνας πύματον Λίπον' αὐτὰρ ᾽᾿4χαιοὶ 

ὢψ ἀπὺ Βουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους. Τ60 

πάντες δ) εὐχετόωντο θεῶν «4ιὶ Νέστορί τ) ἀνδρῶν. 
οι “, π 3 Ελ ιν) 3 / 3 Δ 2 

ὡς ἔον, εἴ ποτ ἔον γε, µετ ἀνδράσιν. αὐτὰρ ᾽άχιλλεὺς 

οἷος ἧς ἀρετῆς ἀπονήσεται' ἦ τέ µιν οἵω 
πολλὰ μετακλαύσεσθαι, ἐπεί κ᾿ ἀπὺ Λαὺς ὄληται. 
ὢ πέπον. ἡἦ μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν τ6ῦ 

ἥματι τῷ, ὅτε σ᾿ ἐκ Φθύῃς ᾽άγαμέμνονι πέμπεν. 

Τ68. µέγα Ρἱ9 ἐγγυάλιξεν -- Ρ618, 
τσ]. Ρ 206, σα 4 199. 

Τ64. τόφρα γὰρ οὖν, πὶο Ο 989. 
β 1285. --- σπιδέος πχ Ἠϊ6χ (σπα-), 
ππ5ροἀεμπί, πα. [Απμαηρ.] 

Τ6δ. αὐτούς βἷθ ϱε]Όρδί ἵπι (ο- 
Ρεηραίζσ Ζαπι {ο]σεπάεη ἔντεα. --- 
νά 7 Λέγοντες, βοηεί ἀλλέγω. 

Τὅ66. Βουπρασίου, Πιαπάφολ]α{ς, Τα] 
νοηπ ΕΙΙβ: σα Β 615, ἵπ πε]ομεπι ἀῑρ 
Τοτ ρεπαππίεη Οτίο Ἱεσεῃ: Β 617. 

Τῦπ. λεισίου 2 κολώνη, Β 611 
Αλείσιον, να]. 4 π11. --- ἔνθα --- 
πέκληται πο 68 -- Ἠαι[δε, Ὅπι- 
βοἩτοϊΙῦαηρ Ἱπ ἆθπι ΒΙπηθ: πο ἆθι 
Ρεπαηπίε Οτί Πεσί. Ὀρτίσεηις πιῖβ- 
β6η ἀἶοβο Οτίο Ἠϊει απ ἀει πὔτά- 
Ἰσοπεη ἄτεπζθ γοη ΕΙΒ Πορεπὰ ρε- 
ἀποπῦ δἶπ, πι τοπ παο] Β 6156 {, 
Αἱθεῖοαῃ ἴπ αὔἴά]σοπει Ἐ]βδ, ἆθι 
οἰεπῖεσπο Ἐεὶς πι Νοτάορίεπ απ- 
Ζηβθίζ6η 180. [Απαηρ.] 

Τῦ68. Ὑρ]. Κ 2900. ὅθεν αγία] 
βἶοἈ ααξ ἀῑο Τό σοπαηηίεη Ῥπηπχκίο, 
-- ἀπέτραπε: νβι. Κ 5οτ 8, 

Τ69. κτείνας Ηαπρίβαςμε, Λίπον 
γ6τ]16/8, 

τθο. ἔχον Ὦϊ8β ἵππους -- 1921. Γ 
26059. Ε 240. 

Τ61. εὐχετόωντο, πο Η 298, τοπι 
Ώαπκσοῦεί; {ἄν Νθβίοχ, πο 8 46Τ 
Φεῶ ὣς εὐχετοώμην, Ἱερ]αέίετ Απς- 
ἀταοκ ἆαπκρατετ Ὑετεμταης. --- 
Θεῶν υπὰ ἀνδρῶν ῬαχΏετο (θηθ- 

ἄνα, οἰαβίίδελο Βίθ]ίαπᾳ. --- Μέ- 
στορι ἆετ Ἀαπιθ αἴα ἐμοί ταν 
Φα] Ώαίσα[ϊἩ]: σα Η Τσ. 

Τ02. ὧς 2 ἔον: σα 4 416. Γ 68, 
νβι. ὉἩ 048. -- εἴ ποτ ἔον γὲ 
ΨΘΏἨ 10] 68 16 Ματ, πῖῦ Β6- 
{οππηρ ἆετ γατραπρεπ]οῖῦ ἵπῃ ἄθσεῃ- 
βαΐσ Ζαν ἄερεηπατί, ποάπτοι ἆεχ 
Ἠιεάεπάε ἆθπι βαν Ἰευμαξςι απα[- 
ἀτάπροπάεη οἨπιαν2]1οπεπ Βθυγι[δί- 
6ἵη Απθζνποκ σ1εῦέ, ἀα[Β Ίεπθ σ]Ἡε]ς- 
Πσ]μο Ζεῖί γοτῖρες 168, --- μετ ἆν- 
δράσιν, νο τδ10. Ν 461. [Αππαπς.] 

τ08. οἷος α]]οῖτπ, Εν βἶεμ, ἴπι 
ερεηραί” σα ἈΝθβίοτ ΤΠ Πρκεῖῦ 
ᾷχ ἀἱ6 Βαΐπεῃ. --- ἦς ἀρετῆς ἆπο- 
νήσεται γρ]. Ρ 26. -- ᾖ τέ µιν 
οἵω: νρ]. Ε 800. ἡᾖ τε Ὀθῖ αἄνει- 
εαῖνεπι εάαπ]κοπγοτμἈ]ληΙβ σππι 
γοτπεχρολεπάαπ: Εγθι]1οἩ. 

Τ64. πολλά Αάν. Β6ΗΧ. --- µετα- 
πλαύσεσθαι τας 16, ὙΟΤΙΏ µετά 
ηςβοεν ᾱ. Ἱ. πεηππ 68 σα αρΏῦ 
1465, ετ]]άτε ἁπτε] ἐπεί Ῥἱβ ὄληται. 
Ζαπι εάαηκεη νο]. Ι 249 ἔ, -- ὅλη- 
ται Κοπ]. Αογ. -- Επῦ, εχαοῖ, 

Τ65. Ὑσ]. ζα 1 2ὔ5. σοί ἆπτοᾗ γέ 
Ῥείοπί, πα] ἆεπι Ἠεάεπάθη ἆθχ 
ππεσεη ἆετ Ίάαηπσεπ Ζνηβοπεπεγζᾶλι- 
Ίαπς αγ Τ9Ῥ {ο]σεπᾶςῬ ἄεσοπραί7 
γοιεοἈππερῦ σὺ δὲ Λλήθεαι: ναι. Ἡ 
144. -- Ζατ ῬασπἹο Η 12ΤΗ -- 
ὧδε απαξ ἆᾳπδ οι Π86 Ἐο]σεπᾶθ 
πγεϊβεπᾶ. 

πθθ - Ι 2589. 499. 



νῶι δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες. ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεύς, 
πάντα μάλ᾽ ἐν µεγάροις ἠκούομεν. ὡς ἐπέτελλεν. 
ΤΙηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόµους ἐὺ ναιετάοντας 
Λαὸν ἀγείροντες κατ ᾽᾿Αχαιίδα πουλυβότειραν. 
ἔνθα δ᾽ ἔπειδ) ἤρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον 

ἠδὲ σε, πὰρ ὃ᾽ ᾽Αχιλῆα' γέρων ὃδ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς 
πίονα µηρί᾽ ἔκαιε βοὺς «4ιὶ τερπικεραύνω 
αὐλῆς ἐν χόρτω. ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον 
σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ὑἱεροῖσιν. 
σφῶι μὲν ἀμφὶ βοὺς ἔπετον κρέα. νῶι δ᾽ ἔπειτα 
στῆμεν ἐνὶ προθύροισι' ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾽Αχιλλεύς, 
ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών. κατὰ ὃδ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγεν, 

σα ξείνιά τ᾽ εὖ παρέθηκεν. ἅ 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπηµεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος. 
ἦρχον ἐγὼ µύθοιο, κελεύων ὕμμ᾽ 
σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ ὃδ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπετελλον. 
Πηλεὺς μὲν ᾧὦ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ ᾽Αχιλῆι 
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων" 

11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ., 98 

πτο 

ττσὂ 

τε ξείνοις θέμις ἐστίν. 

Τ80 

ἅμ᾽ ἔπεσθαι' 

ἔχε Ἠ1ε]{. --- χρύσειον ἄλεισον πῖθ τθτ. ἔνδον ᾱ. Ἱ. ἴπι Ῥα]αφίο ἀθβ 
Ῥε]ειβ, ἵπι πεϊθεεη ππθ, νρ]. 
πτι. πα. ττϐθ. [Απ]μαπς.] 

τθ68. πάντα μάλ᾽ -- Ὁ 96. ι 288. 
π 3686, νο]. β 906. µάλα νετείᾶτ]κν 
πάντα. 

Τ69. Ὑρ]. ϱ 86. δόµους: ἀοτ Ῥ]ατα] 
Ῥεπεϊο]πεῦ 5 σαησο Ἠαις πηΒοἩ 
Β6ἴΠΘΠ εππεί]πεη Τοΐ]εῃ. --- ἐὺ ναι- 
ετάοντας ρυΐῦ πνολη]α{ῦ ᾱ- 1, πποῖη- 
Ἠομ. 

Ττθ. Λαὸν ἀγείροντες, 7α τ16, ἄο 
οοπαίω: Ῥεπιϊπί Ζα ΒΒΠΙΠΙΕΙΠ. --- 
πουλυβότειρα κποηδῦ παν Βεϊποτῦ 
τοη χδών. 

ττι. Ενδιε Ἠεπι]αβοΙ -- ν 616, 
το]. Ἡ 199. Ὀετ Ὠϊοπίαν βο]λοαῖπό 
Ἠϊει Ῥηέπία αἱς Ἰο]βπαΙῦ ἀθς ἸΜα- 
ποΟΙΠΟΒ ΑΠΖΙΠΕἨΠΙΘΗ, νσ]. Φ 86 Π, 
υπᾶ Σ 8926. 

τπτ». γέρων Ρἱ5 Πηλεύς -- Η 1956. 
1 458. Σ 9δι. 

ττὸ. Ὑσ]. τὸθδ{. Ώαβ Ιπιρῆ, ἔπαιε 
Ῥεεομταϊρῦ ἆῑο ἈΒἰααίοηῦ, ἹποτΙῃ 
Ἰθρίοτ παπά Οάγεεεαιβ ἆεπ Ῥε]ειβ 
Ἀπίτοεβεη, 

τΤα, αὐλῆς ἐν χόρτω, να]. Ώ 640: 
Ἰπ ἆετ Μπο ἆθεε Ἠοίει παν ἆθι 
Ἁ]ίαι ἀθ5 Ζ6ις ἑρκεῖος: χ 984 {. --- 

γ 50, ὅ8. ο 86. 
ττῦ. ἐπ) αὐθομένοις [εροῖσιν --- 

µ 969, να. γ 459. 
Ττθ. σφώῖ μέν Ῥαΐτο]κ]ος απά 

Αολ]]. --- ἀμφί σα ἔπετον. 
τπτ. Ὑσ]. π 12. Βνείορ ΗεπιΙβ Ισ]: 

το]. η 4. ὃ' 904. 9056, αψεῖθες --- 
1 195. Ὁ 101. Ὕεπηπ ποπ απ- 
Ζ4ΠΘΗΠΙΕΠ 180, ἀάῑδ Αο] ΤῬεΐπι 
άετ]εσεπ ἆἀαε5 Ἐ]είβομει σ6βθβΒοη, 
8ο 150 αἱε ἸΓεπάιπσ πηῖς ὠνόρουσε 
μετ απβ Γ ππραββθεπᾶ επ(]εληῖ. --- 
ἐν προθύροισι ᾱ. Ἱ. ἵπ ἆῑβ ἨἩοβμοτ. 

ττ8 -- 046. 
Ττθ. ξείνια, παβ σεπιθϊπῖ 168, σεϊσί 

τ80. -- εὖὐ ᾱ. Ἱ. ταῖιομ]1ο]. --- 
ὤ τε ἀθτσ]οῖοπεῃ, ΟΡ]εκί σα 
ἀθπι απβ ἆθεπι Ψοτπετσεπεπάθη 7α 
εισἈησθπάθη παραθ εἶναι: Υρ]. ι268. 

Τ80 -- ε 201. Επτείος Ηεπικίο] : 
νσΙ. ὃ 47. κ 181. 6 6088. 2ηεῖῦθς -- 
ὃ τΤ88δ. κ 984. τέρπεσθαι ταῖς ἄθπθ- 
Ών: 81οἩ αγκἈζὑϊῖσθη. 

τ82. μάλ᾽ ἠθέλετον ψατοαῖῦ β6Ἡτ 
Ῥεταί π1]]1σ. --- ἐπέτελλον 1αερ- 
εη αΠβ Η6ι7. 

Τ84 --- Ζ 208. Απάᾶεις Ἰαπῇἱοῦ ἀῑο 
Μαμηαπσ ἆθβ Ῥε]εας ΙΓ 264 8, 



04. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

σοὶ δ) αὖθ) ὧδ' ἐπέτελλε ἸΜενοίτιος "ἄκτορος υἱός" 

μτέκνον ἐμόν., γενεῇ μὲν ον ἐστιν αχιλλεύρ, 
πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι' βίῃ δ᾽ 

ἀλλ᾽ εὖ οἳ φάσθαι πυκινὸὺν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι 

καί οἳ σηµαίνειν' ὁ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.) 
ὡς ἐπέτελλ᾽ ὁ γέρων., σὺ δὲ Λλήθεαι. 
ταῦτ᾽ εἴποις ᾽άχιλῆι δαΐφρονι, αἴ κε πίθηται. 
τίς δ᾽ οἵδ᾽, εἴ κέν οἳ σὺν δαίµονι Θυμὸν ὀρίναις 

παρειπών; ἀγαθὶὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. 
εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾖσι Δεοπροπίην ἀλεείνει 
καί τινά οἳ πὰρ Ζηνὺς ἐπέφραδε πότνια µήτηρ., 
ἀλλὰ σέ περ προέτω., ἅμα δ᾽ 
Μυρμιδόνων. αἴ κέν τι φύως «4αναοῖσι γένηαι" 

καί τοι τεύχεα καλὰ δότω πολεμόνδε φέρεσθαι. 

αἴ κέ σε τῷ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 
Τρῶες. ἀναπνεύσωσι ὃ᾽ ἀρήιοι υἶες ᾽ἄχαιῶν 
τειρόμενοι’ ὀλίγη δέ τ) ἀνάπνευσις πολέμοιο. 

Τ8ῦ. Ζνψοῖιίον ἨοππΙβΙοἩ -- Π 14. 

Τ86. γενεῇ μέν απ ἄθβολ]ας]μέ, 
πῖζ ὑπέρτερος: τρ]. Φ 157, ντο ΑομΙ]] 
βαρύ: αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου 
ἄιὸς εὔχομαι εἶναι, εοΐθιπ 6χ ἆ6Υ 
Ἐπ]κε] ἆθθ Δα]κοβ πναχ, ἆθτ αἷς Ῥο]ῃ 
465 Ζ6ις ρα]; ἆαζα Βομπ ἄοτ ἀδί- 
απ ΤΠείΙς, 

Τ87. πρεσβύτερος: στο[ς Ἱαηη ἀ4θχ 
Ὀπιετεομιεά ἀ4ε5 ΑΙίεγ π]ομΏ 6ε- 
Ψ/ΘΑΒΘΠ βεῖη: γρ]. Π 867. -- ὅ γε 
πολλὸν ἀμείνων: νρ]. Ζ 4Τθ. 

Τ88. ευ ρο]ηῦτίρ. -- πυπινὸν 
ἔπος πο Η 8τ6. ϱ Τδ. 

Τ89. σηµαίνειν 2αχ8ΟἨΥΕΙΒΘΗ, 
Ἰοϊίθηῃ. -- εἰς ἀγαθόν νε Ι 109. 
ὦ 906, τηΙπερ: παπι ἀπίεη ]εάθπ- 
ῥα1]Α. 

π90 -- 1 259. 

Τ91. ταῦτα: Νεβίου Παῖ ἆαςβ Τθ8 {. 
ππά 664 Β, ἀεβαρίο Ίπι ΒΙππθ, --- 
αἴ κε πίθηται-ξ 4 420. [ῶᾶὂημπαπς.] 

Ἴ92. 98 -- Ο 408. 404. τίς δ᾽ 
οἶδ᾽ εἴ κε, ντ: οὉ π]ολπό νΙε]- 
Ἰειοαί”, πιό Ῥοῦεπᾶα]επα ΟΡρίαΠν. 
Κτ. Ῥι. 66, 1, 6. -- σὺν δαύµονι 
Ὥαχ Ἠίθς ππά Ο 408. --- ἀγαθή μα 
ηΠΖΗΟΗ, Ἠεί]βαπι, --- παραίφασις 
παν Ἠΐθγ" παραί Ἱοκαανίοτπι 1π 4ετ 

ὕ γε πολλὺν ἀμείνων. 

ἆλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

ἄλλος λαὺς ἐπέσθω 

Κοπιροβίδοπ, νγθ Ιπ παραιφάµενος 
6 ππτι: τα Β π11. 

τοἈ-- ποτ --- ΙΙ 96--59. 
Τ94. Δεοπροπίην οἶπο 4οἱ{6β- 

ο/6πραταπας, ἀἱρ Ίππι οἴνα Ῥοι 
Αι{παΜπιο ἆθ8 Καπηρίες εἶπ Ὀπισ]ῆοἷκ 
οὖετ ἆεπ Τοὰ ἵπ Απβεϊομῦ αἰθ]]ίο, 
Ζαν Ῥαομο 44168. Ι410Η. [ΑπΗ.] 

Τ9ὔῦ. καίβοΒ]ε[Β6 αη ἀῑθ αἱ]σοπιοῖπθ 
γουαιβεείζαηᾳ οἶπε Ῥεβπηπιζετο 8. 
-πὰρΖηνόςνοη 7618 Ἠ6Υ,Ζατινά. 
--- Ζνοῖρον Ἠοπηββίοα: υΥρβ]. κ δ49. 

Τ96. ἀλλά ἵπι Ναομβαίπθ: σα 489, 
πηῖς σέ περ ἀἆοολ ἀῑσ]λ ποπίρ- 
Β{6ΏΒ: νρ]. 4 8585 απᾶ 608. 

Τοπ. αὖ Ὦϊ8 γένηαι -- ϐ 289. 
Τ98. τεύχεα: 488 Δοἢ1]19 Γαί- 

{επ ρεπιθ]πΏ εἶπά, ετβῖε]ῦ πιαη 6υ5ῇ 
απβ πο, νρ]. Π 40. 

τ99 -- Π 41. Σ 199. ᾖὈποῖίθι 
Ἠεπαϊκ[σεα -- Ἡ πτ8Β. -- ἴσποντες 
σ]οϊοεπασλίεπἆ ἆ. 1. Πα]ίεπά {Εῆν, 
ΒΟΠΒ{ ἐΐἴσκω. ᾖΖατ Ῥασμο Π 281 Π. 

800. 801 Ξ5-- Η. 49. 49. Σ 200. 901. 
800. ἀναπνεύσωσι πηῦ 4θπῃ Ῥαχ- 

61οἳρ τειρόµενοι Κοπβίταϊετο, Ὑθ 
4ἱε Ύετρα ἀ4θβ Απα{Πὂτεπβ, απ{- 
βἴπθη γοη ἆεσ Βοάτᾶπσπί; 
Ἀμη]ίσ]ος σα μβ40. Κτ. Ρι. 66, ὅ, 1. 

801, ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις: ἀας 

β 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. 9ὅ 

[ῥεῖα δέ κ᾿ ἀκμῆτες κεκµηότας ἄνδρας ἀντῆ 
ὥσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.]« 

ὧς φάτο, τῷ ὃ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν. 
βῆ δὲ δέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ 4ἰακίδην ᾽άχιλῖα. 

ὕτε δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος Θείοιο ἀλλ᾽ 
8056 

ἵξε θέων Πάτροκλος, ἵνα σφ᾿ ἀγορή τε θέµις τε 
Πην, τῇ δὴ καί σφι δεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, 
ἔνθδα οὗ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησεν. 

διογενὴς ᾿Ευαιμονίδης, κατὰ μηρὸν ὀιστῶ. 810 

σκάζων ἐκ πολέμου" κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς 
ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ ὃδ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο 
αἷμα μέλαν κελάρυξε, νόος γε μὲν ἔμπεδος Πεν. 
τὸν δὲ ἰδὼν ὤκτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἴός. 

. ϱ 2 / 2/ / / 
καί ὃ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα” 816 

νά δειλοί, «αναῶν ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες, 
ὧς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

τοῖς Ναοπάταο]ς νοταηρεβίε]]{ο ὀλίγη 
τοατίτϊθξ οἴποιπ Κοησζεβείνεηπ Νεβρεπ- 
βαΐσ, πο συµφερτή Ν 25Τ αἴπθη 
Βεαιπσιπσβεαί7, νο]. ν 246. Μ419. 
Ῥ 119: πεηηπ αποηἈ κατ (ὔτ 
καιζο 2618, 190 ϱ5 ἀ4οο]Π Ιπιπιθι- 
Ἠϊη εἶπο Ἠαβδῦ τοπ ΚαπγρΕ, 
αποἈ οἵπο ἸΚπτθ Παρί 18 ἆοομ 
ΙΤΙΘΤΗΙΠ αἶπο Παςῦ. 

802. 808 -- ΙΠ 44. 46. Ζια 808 
σα]. Ξ 146. Π 9τ6. ἀντῇ τα κεκµη- 
ότας. Βεϊάο Ύεχβο πατάει Υοη ἆθΠ 
αἱνεη Κτικετη τα Ἠεοπυ Πεν 
γεγψοιτίθη, πει] δε ἀαι ΘπαΙοἨ 
πΙοΏῦ επὔερτεςμθη (κλισιάων), πνλ]- 
χοπᾶ εἰε η Π απ τιοἈῖρσει Ῥύε]]ε 
εὔεπεῃπ. [Αππαηρ.] 

Ὕ, 804--848. Ῥαΐτοχκ]ο απ 
Βπτγργ]1οβ. 

804 -- 4208. 251. 
ϱ 160. Β 149. 

806. ὙσΙ. τα 617. Ώα[ ἆετ Ώιο]- 
ἴον Ῥαΐτοκ]ου βὕπππτη Ἠϊηπγγερεί]εῃ 
18/88, 5ο1] ἀῑε αα/[εετοτάεπί]Ιο]ε ἨΙτ- 
απο τοη Ἀθείοτ Μαμπαπς Ζεΐσθῃ. 

806. Όμει ἀῑε Ίασο ἆετ Βεπίβθ 
485 Οάγβεεις τε]. 4 δ Η, [Απμαπρ.] 

807. ἵξε θέων --- Υ 288. -- ἀγορή 
τε Θέμις τε ἵπ Ἰοκαίετ ῬΒεάεαίπησ: 
γετραπιπι]αηπσαρ]αῦῖζ ππά ἄ6- 
τιοηἰβαἰδία: σα 6 3228. 

468. ΙΓ9095. 

808. ἤην βοπβῦ παχ {π 4ετ Ο4γ9- 
βεθ. --- τῇ δή τε]ανίςοἩ, ψίθ εδ4δ. 
η 981, παῖῦ παί πο ἀθππ Αποὴ. --- 
βωμού, πιο ἆθι ἆἀθ9 Ζθ6πβ πανοµ- 
φαῖος ϐ 249 

809. γε. κ ΤΠ. 
810. κατὰ μηρὸν ὀιστῷ -- Π 21. 

4 669, τα βεβλημένος. [Απμαπρβ:] 
811. σκάζων ης Ἠ]ετ απᾶ Τ' 4Π. 

-- κατά Ρὶ5 ἱδρώς -- Ὢ ΤΙ5. νότιος 
ἱδρώς ἆει πᾶβεθ, ψΙ: ἆει Ἰσ]]ο 
Βομψε][β. 

812. ὤμων ππᾶὰ πεφαλῆς αὈ]αῦῖ; 
νΙδοµε Εεπείῖνε αοπᾶπσ]ς τοΏ πατά 
- ῥέεν. -- ἀπό Ὀϊς ἀργαλέοιο -- 
1 ὄρδ. 

8185. Ἐταίε Ηεπαϊκοα: να]. Π 
699. --- νόος Ῥοπα [βίφείπ, πῖθ 
κ 3240. -- γὲ μέν: τα Β τοῦ, 16- 
ἀοσ]. --- ἔμπεδος {εβῦ ᾱ. 1. ππ- 
σεροἈπᾶσμῦ. 

814. Ετβύες ἨΗεπιϊκο]ι -- Π 65. 
Ὁρ 6084, Ζπεϊῖθ» -- 4 606 απᾶ βοπβῖ, 

816 -- Ἡ 8τι. ΣΤ. β 869. κ 
964. 418. 1 ΑΤ2. 616. π 922. ϱ 40, 

816. ἆ δειλοί: ν6δ]. 441. «{αναῶν 
Ῥ18 μέδοντες Ξ- 1 626, το]. Β το. 

81Τ. ὡς ἄρα, ππὶθ εοπδέ οὕτω δή 
(πα Β 158), {οἰσειπά ααβ ἆετ Ὑετ- 
ναπάαηςσ 468 Ἐπιγργ]οε: 5ο ἆθπῃ. 
-- τῆλε Ὠἱ8 αἴης -- ΙΠ ὔδ9. τ δ0Ι. 
ω 290, τρ]. σ 145. 
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ἄσειν ἐν Τρούῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῶ. 

ἀλλ᾽ ὤγε µοι τόδε εἰπέ, διοτρεφὲς Εὐρύπυλ'᾽ ἥρως. 
ἤ ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἔκτορ) ᾿Αχαιοί, 850 

ᾗ ἤδη φθίσονται ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαµέντες." 
τὸν δ᾽ αὐτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα' 
2 / λ { 

μοὐχέτι. διογενὲς Πατρόκλεις. ἄλκαρ ᾽ἀχαιῶν 
ἔσσεται. ἀλλ) ἐν νηυσὶ µελαίνῃσιν πεσέονται. 

οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες. ὕσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 8»ὔ 

ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε 
χερσὶν ὕπο Τρώων" τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰεί. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα µέλαιναν. 

μηροῦ δ᾽ 
” μα. { ΤΑΡΑ] 2 ο. 2 κά λ ἔχταμ΄ ὀιστόν. ἀπ᾿ αὐτοῦ δ΄ αἷμα κελαινὸν 

νίς ὕδατι λιαρῷ. ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσε 850 

ἐσθλά. τά σε προτί φασιν ᾽Αχιλλῆος δεδιδάχθαι, 

ὃν Χείρων ἐδίδαξε. δικαιότατος Κενταύρων, 

ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ ἸΜαχάων, 
τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀίομαι ἕλκος ἔχοντα 
χρηίζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος 

818. Ὑα]. 6 519. 
νθ ποςἩ ὦ 127. 

819. Ετείθς Ἠεπείο]μ -- Κ 984. 
405. « 980. 056 απὰ 7Ζα α 109. 

850. ἤ δα οἳ ἆεπῃ. -- σχήσου- 
σιν: νρι. Ν 151. 

8520 -- ΙΓ’ 905 απὰ εοπβί, 
823. ἄλκαρ παν ει απᾶ Ε 644, 

πηῖς ᾽χαιῶν οἶπο ΑΌΏΝΕΗΣ, Βοι- 
ἴαπρ Εῆτ ἆῑθ ΑολΔΘΓ. 

824. ἆλλ᾽ Ῥϊ8 πεσέονται: τα 1 28ὔ. 
4 δΙ1, Βαρ]οκί 41ε ΑοΠᾶο. 

82ὔ -- ΙΙ 98. ὅσοι Ὀὶβ ἄριστοι: 
να]. 8. 96. 

806 -- Π 34. α 659. 
80π. Ἐτείοβ Ηεπι]βεῖο] 5Ώ5 11, 

σα Ἐ 6θ4. -- ὄρνυται αὖεί πίτά 
ΙΠΊΤΗΕΣ γοηπ πθπθπι εγφοεοξὲ: νρ]. 
Έ 451, οτπεβρί αἶοὮ Ίπππιον νηθἆθτ, 
ΨΓΕΏΠ εἶθ αποἩ αἰηπππαὶ σα βἴηπκοη 
απη{άπσθ, 

828. μέν Περί ἐμέ Ίπι ἄεσοεηραίζ 
Ζα ἀεπ 826 Ε, ἀεπαππίθη Ἠθχνοχ. 

850. νίξε: Ζα ἆ 918. -- ἐπί τα 
πάσσε, ψῖο Β 401. --- ἤπια, ψῖθ 
4 318, ΣΡΙ. ὀδυνήφατον 841. 

881. ἐσθ]ά ΠεΙ]δαππα, πο δ 228. 
4 32897. 292. --- προτί σα. ᾽Αχιλλῆος, 

ἀργέτι δημῶ, 

85ὔ 

οπ{[α]]επάο Ἕτεηπιπςσ ἆατ Ῥτᾶρο- 
βΙοη γοη μι Ῥαυβαηδίν ἀατο]ι 
ἀα8 {γοι]1ο]ι απ] Πβο]ο Υανραπη: γρ]. 
ν 949. Κιν. Ὦι. 68. ὄὅ, 4. --- δεδιδά- 
γαι Ῥοτε. ἀαι ἀαπθγπάθη Έο]ρο: 
ΚοηπίηΙς Ἀ8Ώθῃ. 

852. Χείρων: 7α ἆ 919. --- δικαι- 
ότατος ἀετ σοβ1({οἴρῖςθ, πο ζ120, 
4α ἀῑο Κοεπίαπτεπ αἱ να]άο απᾶ 
τοΏἈς Βθείίεη (φῆρες 4 968) σα]θεῃ. 
[Απμαπρ.] 

889, Τρι. Βπὸδ. [δηπαπρ.] 

854. Ναοῑ ἆαπι α]]σεπιεῖπει Ρ8- 
1εἷ«6 (ητροί [οἱρῦ Ἠ1ου απα]κο]ζμίβο]ι 
4ἱο6 Τοϊιαης τὸν μέν ππὰ 886 ὁ δέ, 
Ἰπάεπα απ 4ῑε Ῥδε]θ ἆε9 α]]πεπιεῖ- 
Ὥ6ηπ (οεἆαπκεπα "ἀἱο6 Ἱὔηπεη παῖσ 
πΙομέ Ἠε]{επ" οἴπθ βρο2ίε]]ο Απβ- 
Γηταπς τσ, ἀθτεη εγβίθΒ ἄεᾷ αἱθ 
Ψειπιπίαπσ νοη ὀίομαι αὐπᾶησίς 
νηγά. Αππ]οπο Απάεταηροη ἆθι - 
Κοπεἰτακιοη Ζα Β 9689, Ε 196. 7 
5611. Ι 8969. α 2156, απο] Τ 211. 
σ 9ὔ. µ τὸ. -- ἔχοντα ᾱ. 1. Ῥ6ο- 
πα {ο ῦ ταῖῖ, πῖθ τό 65, αὐεμί Κααθα] 
Ζα χρηΐζοντα. 

856. χρηΐζειν βοπεύ παν 1π ἆθι 



11. ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. οτ 

κεῖσθαι, ὁ δ᾽ ἐν πεδίω Τρώων μένει ὀξὺν "4ρηα« 
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός' 

υπῶς τ᾽ ἄρ) ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν. Εὐρύπυλ᾽ ἤρως: 
ἔρχομαι, ὄφρ) ᾽άχιλῆι δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω. 
ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος, οὖρος ᾽χαιῶν' 840 
2 2 52 ν , . ος ἀλλ᾽ οὐδ' ὡς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. 

ᾱ- τε. / λ 2 / Ρα 
ἡ καὶ ὑπὸ στἐέρνοιο Λλαβὼν ἄγε ποιμένα Λλαῶν 

ἐς κλισίην' δεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. 
ἔνθα µιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε µαχαίρῃ 

ὀξὺ βέλος περιπευχές. ἀπ᾿ αὐτοῦ ὃδ᾽ αἷμα κελαινὸν 845 

νίξ ὕδατι Λιαρῷ. ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν 
χερσὶ διατρίψας. ὀδυνήφατον. ἥ οἳ ἁπάσας 
ἔσχγ ὀδύνας' τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύδατο ὃ᾽ αἷμα. 

0άγεςεεο. 
518. 
«896. Τρώων Ζα πεδίω, πε 0 89. 
- ὀξὺν "ἄρηα: τα Β 440 τηῖῦ μένει 
νο Ρ πι. 
89 -- 4 906 --- 4 606. 
8598. πῶς τ᾽ ἄρ᾽ πὶε ἄεππ πχ, 

πο γ 22. Σ 188: ἆατ ΟΡρίαΐζῑν ἔοι 
οιπθ κέ Απεάτποκ 4ει Ὑοτείε]]αησ: 
τα Κ 924Τ. Βίππ ἆετ Ἐτπασο: γψῖθ 
Ἰ8[δί δἶοη ἀἆάξ παν πιαοµεπὸ -- 
ῥέξομεν ἀποϊραίίνει Κοπ]ππ]ήν. 
[Αημαπρ.] 

889. ἔρχομαι Ἰο]λ υΊ ααξ ἆθτι 
ΊΠεσε, πο Ν 966. | 501: Αςτη- 
ἀεῖοπ εκρ]οαίάντι. --- μῦθον 4εηπ 
Ατπίτασ. 

840. οὖρος ἄχ. Ἡ οτί 4ετ Αολᾶςτ, 
αὐθίς τοη Νεβύογ πθσεη 56ἶΠ6ί εἵπ- 
βΙομίετο]]εη Ῥοχσθ6 πι ἆἄαδ Ίο] 
4ετ Δολᾶοεν. Ὁ 

841. πέρ πχ Ἠϊ6ι πιο] οὐδ᾽ ὥς: 

-- ἀμύμονος ἰητῆρος -- 

Ἠοπιρτβ Τ1ᾳΕ. 1. 4. 

ΑαιοἩ 5ο πὶοΠί οἴππια], απο] 
ἱτοίζάσεπι πΙςη{. -- µεθήσω ταῖς 
ρετεὂπ]ομαεπι (επείῖν πατ Ἠϊθ6υ: 
νγ1]] Ἰα8δεπ τοπ αῑντ, ἀἶοὮ νετ- 
Ίββεεπ. 

842. Ὑᾳ]. Ν ὅδὰ. 
848. ἐς κλισίην ἀε5 ἨπχΥΡγ]ο8: 

το]. Ο 899. -- ὑπέχευε Ὀτοειίεξα 
οἱ Ὀπίετ]ασς Πίπ: τρ]. ξ49.π41. 

844, ἔνθα Ὀεπιε]ί 5ἶο] απ{ βοείας 
848. 

846. περιπευκές ππχ Ἠϊ6χ, θἶπα 
πηβδολατᾶςχκ]]ο]α Νέείσετιης γοὮ ὀξύ: 
56Ἡτ βοματί, -- ἀπ αὐτοῦ Οϊ5 
πελαινόν -- 829. 

846. Ὑσι. 850. 
847. διατρίψας ἹἸπ ἆθι εἰφεπῦ- 

Πεπει Ῥεάεπίαπα πας Ἠ16Υ. --- όδυ- 
νήφατον ερεχκεσοεῖεοι οτ]Ἀπθετε 
ἀατε]. 4επ Γο]σεπάεπ Ἠε]αλτεαία. 

848. τό Ὀϊς αἷμα -- 4 961. 
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Ι1ΔΛΙΑΔΟΣ Μ. 

Τειχομαχία. 
- 
ε ὡς ὁ μὲν ἐν κλισύίῃσι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

ἰᾶτ᾽ Εὐρύπυλον βεβλημένον' οἳ δὲ µάχοντο 
᾽Αργεῖοι καὶ Τρῶες ὁμιλαδόν. οὐδ᾽ ἄρ) ἔμελλεν 
τάφρος ἔτι σχήσειν «Παναῶν καὶ τεῖχος ὕπερθεν 

εὐρύ. τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ., ἀμφὶ δὲ τάφρον ὄ 

ἤλασαν. οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας, 
ὕφρα σφιν νῆάς τε δοὰς καὶ ληίδα πολλὴν 

ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο" 9εῶν ὃδ᾽ ἀέκητι τέτυκτο 

ἀθανάτων' τὸ καὶ οὔ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον Πεν. 
ὄφρα μὲν Έκτωρ ζωὺς ἔην καὶ µήνι ᾽4χιλλεὺς 10 
καὶ Πριάμοιο ἄνακτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν, 
τόφρα δὲ καὶ μέγα τεῖχος ᾽4χαιῶν ἔμπεδον ἠεν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μὲν Τρώων Θάνον., ὕσσοι ἄριστοι, 

Μ. 
Ώεχ 2νδ][ίο θεαηπρ πἰπιπηξ ἀἷς 

4 696 αὔὈρερτουμεπο Ἀεμ]ας]μίοε- 
εοπτείραπσ απξ, ομπο Ἰθοάοςλ ἀῑς 
Ἰείσίεην Βίαάίεπ ἆεθ Καπιρέος πα οί- 
{επεη Ἐε]άο σα βοπ]]άθτα, απᾶ εκ- 
Ζ3Μ]16, ἀϊε Ε]πολί ἆατ ἄτίεοπε ἴπ ἆάβ 
Ίωασοτ νοταπββείχεπἁ, ἆεπ Καπιρέ 
ππι ἀἱο Μαπετ, πο]οπεγ ταῖς ἆθγ 
Ἐτεθὔπππππρ ἀες Τμοτθς ἀπτο]ὶ Ἠε]- 
ἴοχ οπά1ρί, 

Υ. 1--δδ. Όας ΒοΠίοκεα] ἆθτ 
Μαάετ παο]ῖ ἆ4ετ Ζετείῦδταπρ 
Ττο]ας. 

2. µάχοντο ΚπΏρ{ι απ 4 696 απ. 
[Αππαπρ.] 

8. ὁμιλαδόν παχ Ἠϊετ παπά Ο 211. 
Ῥ π8ο. -- οὐδ᾽ ἄρ) ἔμελλε:ι τα Κ 
986, Τοτάειίαπσ ἀ4θεβ Απβραησ5 ἀογ 
Τεϊοποπιας]μ16. 

4. σχήσειν, πᾶπι]οα Τρῶας. --- 
ὕπερθεν ἀατᾶθετ, ἄρεν ἀεπι ἄχα- 
Ῥεῃ. 

5. 6. Τρ]. Η 449. 460. νεῶν ὕπερ 
ΖἼπη Ῥοππῖίσε ἆθτ Βολ1{Με, --- 
οὐδὲ 9 εοῖσιν κτὲ. Ραταίαχε:οΏπθζατ. 

7. ὄφρα -- ῥύοιο 5οπ]Πρε(δ απ 
ποιήσαντο 28Ἡ. 

8. ἐντὸς ἔχον, πὶο β 841, οἵπ- 
βο]ι]1ε[εεπά, νο βοηβῦ ἐντὸς ἐέρ- 
γειν (σα Β 616). -- θεῶν ἀέκητι: 
νσ]. Η 445 Π. 

Φ. τὸ καί, ψίο Ι 116. 8 885, 
ἀἁαταπι απςσἩ,. Ὠϊεβο Βεπογκυηρ 
σε απξ ἀῑο 18 Π. οτ2ϊ]λ]{ο νῦ]]ρο 
Ζετειῦταπρ ἆθ; Μαπαετ απι Βομ]α{Β 
465 Κτίερος, 

10. ὄφρα μέν 80 Ίαπροθ 741, 
(ερεπβαία 19 αὐτὰρ ἐπεί. ΑβγπΠά6- 
{οι εχρ]σαῖν. Βετεῖῦβ απι ἀτιυίεη 
Έασο πας] ἆθπι Μαποτρ8αα αὔ]ληῦ 
βἱοἨ Αα] πν ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΗΠ 818 
ππᾶ οτ]οσ Ἠεκίοι: ἆετ Ὠϊοπίος 
416βετ Ῥατζο βολεϊπῦ αἶπο Ἰάπροιςθ 
Ἐτὶκί 2ψ/βοπενπ Ῥεϊάει ἘπθιρηΙββθη 
ΑΠΡΘΠΟΠΊΙΊΘΑΠ απά Ἠε]κίοτ Το 
ηθΠο Αη ἆἱο Ζετείῦταηπσ Τχο]αβ ρθ- 
τῆοκῦ Ζα Ἠαβθη. 

11. ὠπόρθητος πχ Ἠ16Σ. 
19. ἔμπεδον, οσποἨ] βοποη ἵπ 

ἀΐθεεπι Βπο]οε 891 Π. εἶπ Βἰῆο]ς ἀετ- 
βε]θει εἰπρειίθεεη απὰ ἆας Τμου 
ΖεχβεἩπιθί{ειῦ στά: νρ]. απον Ἐ 
μὲ ο 5σι. 

18. 14. κατὰ μέν, ἄει ἄοροπεαί” 
4ασα Το]ρί πέρΌετο δέ 15. Απ ᾷαβ 
εχείθ ἀῑεά βο]Ιε[βὲ β16] αἷς ταπ{εί- 
σοοτάποίες Μοππιεπῦ 1π οἩΙββΏΙβοΠΘΣ 
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πολλοὶ δ᾽ ᾽άργείων οὗ μὲν δάµεν. οἱ δὲ Λίποντο. 
πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτω ἐνιαυτῶν 16 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔβησαν, 

δὴ τότε μητιόωντο ΙΠοσειδάων καὶ ᾽άπόλλων 

τεῖχος ἀμαλδῦναι ποταμῶν μένος εἰδαγαγόντες. 

ὕσσοι ἀπ᾿ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσιν, 
Ῥῆσός 8᾽ ᾿Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε 90 
Γρήνικός τε καὶ 4ἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος 

καὶ Σιμόεις, ὕθι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι 

κάππεσον ἐν κονίῃσι καὶ ἡμιθεων γένος ἀνδρῶν' 
τῶν πάντων ὁμόσε δτόματ ἔτραπε Φοῖβος ᾽απόλλων,. 
ἐννῆμαρ ὃδ᾽ ἐς τεῖχος ἴει ῥόον' δε ὃδ ἄρα Ζεὺς ορ 
συνεχές. ὄφρα κε δᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα δείη. 

αὐτὸς ὃδ᾽ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν 
ἡγεῖτ᾽, ἐκ δ᾽ ἄρα πάντα Θεμείλια κύμασι πέµπεν 

Βἴε]]απσ Ζᾳ ὅσσοι ἄριστοι --- ποΛλλοὶ 
δέ, πε]ολος απ]οσίβο]μ ἵπ οἱ μὲν --- 
οἳ δέ σετ]εσῦ π]τά, αἱ5 οὉ πολλοί 
416 ἀθβαπιπεΙξ 4ετ Αο]ᾶει Ῥοπεῖο]ι- 
πθίε: τνρ]. ὃ 4956. 

16. ἐν νηυσὶ -- ἔβησαν 1π ἆθπ 
Βο)1{ζοεη αΏρθζοσθη πΕΤΘΠΗ. 

17. δὴ τότε ΝασλβαϊΣ. --- µητιό- 
ὤντο, ποσα Η 459 Β, νοη Ζεις ἆθπι 
Ῥοεειάοη Επ]ααρηϊ ετἰε]ό π]τα. 
ελα] ααοἩ Αρο]]οὴ Ῥ6ἱ ἄετ Ζετ- 
εὐὔταησ ἆει Μααεχ Ιπγετεεειετί 19ἵ, 
εχΏα]]{ ας Η 455 { 

18. εἰσαγαγόντες ρεἡὂτυ Ζαπι Τη- 
Βπϊϊϊν ἀμαλδῦναι απᾶὰ βοπιῖδ Ζαπα 
ἴπλα]{ 1τος Βεβςπ]πβεεε: τσ]. κ 4859. 

90. Ῥῆσος ππὰ ἀῑε {ο]σεπάεπ Νο- 
πα]πα{ϊνο ΑρροβΙβοπεπ Ζαπι Βε]αζῖν- 
ϱαἱσο 19. Ὑοπ ἆθεπ Πεν ϱεπαηπίεη 
ΕἸᾷρεθη ΧΟοπΙπιεηπ Ὠα6ϊ Ηοπιθγ οηβῦ 
πχ ἀῑθ ἀταὶ Ιείζίεη το. 

90. ὅθι αι ἀἷο Ῥεϊάεηπ σα]εἴσί 
σεπαπηζεη Ε]άβεο σα Ῥεσίεπεη -- 
Αη ἆεποπ. Υοτσι] Ααη, 1, 100: ὐί 
οί Φἰπιοίς οογτερία 5ιιῦ ιωιᾷί6 θεία 
υὔγιώπι (αἴεαδηιο εἰ [ογίία «ΟΥΡΟΓα 
υοζυΐέ. --- βοάγρια πίε π 3296. 

99. Ἐτβίες Ηεπ]βίϊοὮ -- Ο ὄδ8. 
ἡμιθ έων αἴπο πχ Ἠ]ετ γοχ]κοπιπηεπάθ 
Ῥοπεϊοπππηςσ ἀ4ετ Ηε]άεπ γοτ Ττο]α, 

24. ὁμόσε πι ἔτραπε υαπάῖθ 
ηβοὮη ἆθπιβο]θοηῃ Ραηκίο ἆ. Ἱ. 
τοτε]η]σίθ. 

2ὔ. ἐννῆμαρ απ{α]]επᾶ, ἆλ ἀῑε 
Αολᾶθι ἀῑο Μαπθχ 1Π 6ἵπθπῃ Ταρο 
ετρατί Παδίθη. --- ζει 118Ι[Α ϱεΏεΏη, 
βομΙ]άειπάες Ἱπιρετίαξκί, πίε ἀῑθ 
{οἸσεπάεη Ὦ]β 90 (ἐποίησεν). --- δε 
Ῥϊ5 Ζεύς -- ἕ 4ὔπ. 

26. συνεχές ταῖῦ τετ]ᾶησετίει Απ- 
{ωησφβ]Ὀς, πν1θ ι Τ4, 815 συνσεχές. 
-- ὄφρα κε τς ΟΡί.: να]. ὦ 984. 
8.91. Ἐν, ΓΙ. ὅ4, 8, 4, -- Φᾶσσον 
τθσἈό εοεπα]]. -- ἁλίλοα πας 
Ἠ1εχ, 1πι θε 5ο Ιπιπιθηἆ, πιῖῦ 
θείη πιαςοΏίθ -- Ίπ5 Μθεχ Ἠϊπ- 
5ο π6δπι1πθ, υρ. Η 461 εἰς 
ἅλα καταχεῦαι; αν Ὀπιβοβτείραπς 
τὸ τιθέναι ε 919. 

2Τ. αὐτός αἱς ἀῑο ἩααπρίρετεοἨ 
Ῥαι ἀἄεπι σαηπεη Ζετεζὔταπρβυγετ]ς 
ἀθπι ΑΡρο]ιο αππᾶ Ζεαπς επύρεσεπ- 
σοε{ε]]ζ. 

98. ἡγεῖτ 5ολτ1ξῦ νοταἩ, ἆεχ 
Έα ἆετ γεταϊπϊσίεη ῥίτόπιε, 1Πτ 
σ]είεΏεαπι ἆειπ ες Ῥαμπεπά πα 
ἀεπι Ὀτεϊσας]κ: αα[ ἀϊθεο ΤηΒΙσ]κοῖῦ 
468 ἐννοσίγαιος ἀεαζεῖ απο ἐν, 
πγθΙοἩθβ πΙῦ πέµπε ἵηπ ρτᾶρηαπῖετ 
Κὔῆνπο νετραπᾶεη 1: ἨἩοῦ απβ 
ἀἄαεπι Βοάσπ ἀῑο Εταιπά]ασεηπ παπά 
ερᾶ]ίτο αἰο Ἠϊππθςασ, ΛἈκύμασιν 
τεγπιϊθε]βῦ ἆετ σορθη ἀἷο Μαπετ 
σε]οιθείεπ Ί/οσεπ ἆθτ γετειπῖρίεη 
Ἐ]ᾷςεθ. 
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φιτρῶν καὶ λάων. τὰ Θέσαν µογέοντες ᾿ἄχαιοί, 
λεῖα ὃδ᾽ ἐποίησεν παρ ἀγάρροον Ελλήσποντον. 80 
αὖτις ὃδ᾽ ἠιόνα μεγάλην φαμάθοισι κόλυψεν. 
τεῖχος ἀμαλδύνας' ποταμοὺς δ᾽ ἔτρεψε νέεσθαι 
κὰρ δόον. ᾗ περ πρόσθεν ἵεν καλλίρροον ὕδωρ. 

ὡς ἄρ) ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων καὶ ᾽ἀπόλλων 
Θησέµεναι" τότε δ᾽ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήειν 3ὅ 
τεῖχος ἐύδμητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων 
βαλλόμεν᾽. ᾽άργεῖοι δὲ «4ιὺς µάστιγι δαµέντες 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο, 

Ἕκτορα δειδιότες. κρατερὺν µήστωρα φόβοιο" 

αὐτὰρ ὃ γ’. ὡς τὸ πρόσθεν. ἐμάρνατο ἴσος ἀέλλῃ. 40 
,». αὦ.2 

ὡς ὃ) ὅτ ἂν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι Βηρευτῇσιν 
κάπριος ἠὲ Λέων στρέφεται σθἐνεῖ βλεμεαίνων' 

29. φιτρῶν καὶ λάων -ᾱ- ὦ 814, 
απείϊν. πιαίθτίαο Ζα ΦΔεμείλια. --- 
µογέοντες: Ζᾳ 4 656. 

80.Λεῖα βαὈείαπάνιατίος Ναιίταπι, 
εἶπο οΏσπο Ε]ὰσλα. -- ἐποίησεν 
εολαβία, 5{α]]ίαο Ἰ6τ, πᾶςη ἀθπ 
Ἱπιροτ{ε]κίεη ἆθτ αὈξο]λ]ε[δεπᾶε ΑΟΥ. 
--- ἀγάρροον, 7α Β 846, βἴαχ]- 
ϱἰτόπιαπἀ. 

δᾳ 5 Ἡ 462. 
8, ἔτρεψε νέεσθαι ἀεσεπεαῦσ 71 

24. 20, Ἱπβηϊαν ἆατ Ὀεαυειομίρ- 
ἴοη Ἐο]σε: ἀα[β εἷο Ζατᾶςσκ]κεμτει 
εο]]{εῃ. 

88. κὰρ ῥόον ἀῑο Βἰτὔπιαηρ Ἠϊπαῦ, 
βἰτοπιαῦν ἅτίς ᾱ. 1. ἵπ 1πτ Ρεῖΐ. 
Ὑα]. ᾧ 585. -- ᾗ περ ποβε]Ὀεζ, 
Ροταάο ἆα, ο. -- ἴεν -- ἴεόαν 
6ΙσΟΒΒΕΗ. 

γ. 84 -το. ἨΗεκίοι τος ἆθπι 
ἄταῦθαπ. Βαί ἆεβ Ῥπα]γάασπιαβ. 

96. θησέµεναι παῖῖ ὡς, 5ο 5ολαξ- 
{οπ, ἵπατπ, να]. 8 4605. -- τότε 
γοηπ ἀθπι Ὑ. 2 Ῥεχεϊομπεδεη Βίαπάᾶ- 
ραπκζ ἀει Ετζάμ]απς, Ζα ἆεπι 4ετ 
Ώ]ο]μίεν Ιείσι 2πτήσκκεμτί. Ιπάερ 
Ῥεζεϊο]λπεί ἀῑε {ο]σεπάε Απημταης 
εἵηπ γοχροβδομτΙ{ζεποχθςθ Φίαάἵππη 468 
Καπιρέες, αἱς Ὑ. 9Η. -- ἀμφί σα 
δεδήει, νοη Ρεϊάεπ αθηᾶησίσ τεῖχος: 
νρ]. 2 959. 

86. κανάχιζε δὲ κτὲ.: να]. Ι ὅτᾶ {. 
δούρατα ἀῑε Βα]κεῃ. 

8τ. βαλλόμεν᾽, της ΒΙ6ΙΠΕΘΗ. --- 
4ιὸς µάστιγι δαµέντες: γρ]. Ν819: 
ἀἱο εἴ[εε] αἱ εἰπη]ίσ]εςν ΒΙά ἆαθι 
βοἩτοσκοπάσπ, Ζατ Ἐλαοπί {δίρεπ- 
4θπ Εϊπννίγκαπσ ἀθρζοθιΒ. [Απμαπρ.] 

88. Ὑοπ ἆεπ ἀτεὶ ἆπβ Ηαιρίνει- 
Ῥήπα. απιρεροπάειπ Ῥατιοϊρίεηπ Ὦ6- 
26ΊεἨποί ἐελμένοι (118 «ει ελμένοι) 
1π δπρείοι Ψοτρίπάαπρ πας ἴσχα- 
νόωντο (Ἠ1θ]ίθοηπ αἶον σατῆσ]κ) 
ἀἆεπ ἀαπετηπάεηπ Ζαρΐαπᾶά, ΠποΙΠ 8ἱ6 
ΥΘΤΗΒΙΤΘΗ, δαµέντες ἀἱθ ἀ4ἱθβεῃ Ί1ι- 
Ῥομἤμτοπάθ γοτγαπβροµεπάε Ἠαπά- 
Ίπηπᾳ, δειδιότες 4ο ἀθπβθ]θεη τηο(]- 
γ]ετοπἀο ἀἆαπογπάς ΒΗΠΙΠΙΙΗΡ. 

89. Ζηεϊιθς Ἠθπι]ρῦ, -- Ζ 9π. 218. 
40. τὸ πρόσθεν: νρ]. 4 291 {. Ώου 

Ἠϊ6χ που] τοι” 95 Ε, νοταιβροβοἰ2ζθ 
Καπιρέ ἆθβ Ἠεκίοι Καππ ρεσεπ ἆθ 
ἈΝαολζᾶσ]ετ σοτΙομ{εῖ ρεάαομῦ βείη, 
νγο]οΏθ ποςἩ π]ομε ἄρετ ἆθπ ἄταῦεη 
Ζατήεκσεσαηπσροπ θἶπά, υβι. 122 1, 
οΏπομ] ἆετ 1Το]σοπάο Υεχρ]θῖο] 
πρἆθι οἴπειῃ Καπιρῖ 1π ϱτὔ(Ββ6ΓΘΠ 
ΏΙπιβηβίοπεἩπ νοταιββείζή. 

41. ἐν ἹηππιΙτιοη ἆεοτ ὦᾶρσει 
παπά ἨΗαπάο, ἀῑο 1ππ σα απιβίθ]]θη 
βισ]θῃπ, νβ]. 4 414 ὡς ὃδ᾽ ὅτε κά- 
πριον ἀμφὶ κύνες Δαλεροί τ᾽ αἰξζηοὶ 
σεύωνται. [Αππαηρ.] 

49. στρέφεται --- στρέφηται. Ζαχ 
ΒαεἨθ νρ]. 4Τ. σθένεῖ βλεμεαίνων: 
τα Θ 95π. 
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οἳ δέ τε πυργηδὸν ὄφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 

ἀντίοι ἵστανται καὶ ἀκοντίζουσι Βαμειὰς 
Ν) 2 ροκ. αὶ ω 2 2 / -» 

αἰχμὰς ἔκ χειρῶν' τοῦ δ' οὔ ποτε κυδάλιμον κἢῆρ 4 

ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἀγηνορίη δέ µιν ἔκτα' 
ταρφέα τε στρέφεται στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων' 
ὕππῃ τ᾽ ἰθύσῃ., τῇ τ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν' 
ὧς Ἕκτωρ ἀν᾽ ὕμιλον ἰὼν ἑλλίσσεθ' ἑταίρους, 
τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέµεν. οὐδέ οἳ ἵπποι 60 

τόλμων ὠκύποδες, µάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ ὄκρω 
χείλει ἐφεσταότες' ἀπὺ γὰρ δειδίσσετο τάφρος 

εὐρεῖ”. οὔτ᾽ ἄρ) ὑπερθορέειν σχεδὺν οὔτε περῆσαι 

ῥηιδίη" κρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν 

ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν., ὕπερθεν δὲ σκολόπεσσιν δῦ 
ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἔστασαν υἷες ᾽χαιῶν 
πυκνοὺς καὶ μεγάλους, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. 

4δ. πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἆρ- 
τύναντες -«- Ν 1ὔ9, ομπο πυργηδόν 
Λ{86, παση ἆεπι 5ἴθ 816] ΠΙΒΕΥ- 
ασεῖα ΖΠΒΑΠΙΠΘΠΡΕΘΒΟΠΙΟΒΒΘΗ. 
Βαολ]]οι νσι. Ν 180 8, 

44. ᾽ἀκοντίζουσι ης αἰχμάς, πε 
πους 453. 

46. οὔ ποτε επίβριΙομ{ ἀεπι Βε- 
στᾷ ἀο Ὑιεάενπο]απς ἵη Φαμειάς 
44. --- πυδάλιμον κῆρ ἀ88 πιαῖ]σθ 
Ἠετ7. [Ἀπμαηρς.] 

46. ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται -- ὅ 
Ότῦ. φοβεῖται Ἠ1ει 1Ώ 4ετ Ῥεῖ Ηοππετ 
βοπεῦ ποπ Ἀρ]μοπεη Ῥεαεαίαης: 
{ὔτολ{εῦ, σα 4 644. -- ἀγηνορίη 
δέ µιν ἕκτα: τρ]. Π πό8 ἑή τέ µιν 
ὤλεσεν ἁλκή, απεῖἈ Ζ 4071. ᾖΆππι 
Αοτιαῦ σα 4 ὅδδ. 

4. ταρφέα αἀνετρία], πια Θ' 879. 
-- Ζνεῖθς ἨεπιβίοὮ -- Ο 6156, 
πειρητίζων πταχ Ἠϊε6ς πα] Αοοπβ. 

48. ὅππη τε -- τῇ τε: ἀϊο οιτθ- 
Ἰαΐϊ1νε Ῥοεσιεπαηπσ στά απο ἀατο]μ 
4αβ Ἰκουτεεροπ61ετεπᾶθ τέ αηρεᾶει- 
ἰ6ί: Ζα 4 85. Όρει ἀεπ Κοπ]απκύῦϊν 
ἵπα Νερεπβαῦζε Ῥεῖ Π{ογαίνεη Ηαπᾶ- 
Ίπησεη Ζα  6δ4. 

49. ἄν ὅμιλον: σα 4 2909. --- Ώϊθ 
Αππεπάππσ ἆα Ὑετσ]εῖοΏβ, ἆθτ 
Ἠεκίουι ποοἩ ἵπ νο]]6χ ΚτὶασετίδεἩΏθγ 
Αύιοη τοτϊμτε, ταΐσε ἀἆθπβθ]θεῃ 

απ{{α]]επάθγγαί5θ Ἱπ ΘΙΠΕ6Υ 
απάετεπ Βπαβίοη. 

60. οὐδέ οἱ ἵπποι -- 4 889. --- 
οἳ -- οἳ 1πι, πῃῇῖ Βεζίεπαπσ αιέ 
ἐποτρύνων. 

ὄ1. τόλµων πΠαὐζεη ἀ4θπ Μπ. --- 
χρεμετίζω ππχ Ἠ16Υ. 

6. ἀπό παῖῦ δειδίσσετο παν Ἠ16Υ. 
ὅδ. εὐρεῖ απ Ῥοΐοπίοι Ὑειβείε]]ο, 

η αοἴποι Ῥεάειίαπσ ογ]μπ{ογῦ (ἄρα 
εΌ απ) ἆπτο] ἆῑθ {ο]βεπᾶθ περα{ἶνθ 
Βορρε]ςεάεταπς πηῦ ῥηϊδίη. --- 
σχεδόν Αάγ. σα ὑπερθορέειν, Ίπ 
4ετ Νἃλο 4. Ἱ. γοπι Ἠσπᾶε απβ 
(ἐπ᾽ ἄκρῳ χείλει ἐφεσταότες δ1 νι 
Ἀἱδο ἵπ 6ἴπθπῃ Βαΐπε, Υβ]. ἄντι- 
πού ΠΠ 880. 

δ4, ῥηϊδίη Ῥονεὂπ]1οὮ Κοπβίνα]θτύ: 
Κιν. Ῥι. ὅδ, 8, 9. -- ἐπηρεφέες 
ἄῬετπαησεπά, περεηπ ἆεν οὐαῖ]- 
Ἠαιξ, ργα]καἰῖν χα ἕστασαν. --- περί 
ποη ἆεπ Παπρεείνεη: ἆθπ σαπήθη 
ἄπαβεη επί]αης. 

ὄδ. ἕστασαν ταρΊθηῃ. -- ὕπερ- 
εν ἀατᾶθαν, ἄδρετ ἆθπι βἴθει]οῃ 
Αθμαηπς απ ἆετ σεσεπᾶρετ]θσε- 
4επ Βεῖίο, π]θ 68 Ε,. πεϊσῦ. 

66. ἠρήρευ: γρ]. η 46 σκολόπεσ- 
σιν ἀρηρότα. --- ἔστασαν 61Πθ6 ἄ1ιβ 
ἔστησαν γετκῆτζῦο Ῥοτπι. [Απμαπς.] 

ὤτ. Ἐτρίει Ἠεπαϊεθςι -- ἕ ὔ9ι, 
δηίων ἀνδρῶν ὀλεωρήν -- Ο ὅδδ. 

σαη” 
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ἔνθ᾽ οὔ κεν ῥέα ἵππος ἐύτροχον ἅρμα τιταίνων 

ἐσβαίη. πεζοὶ δὲ µενοίνεον. εἰ τελέουσιν. 
δὴ τότε Πουλυδάµαρ 8δρασὺν ώς εἶπε παραστάς' 60 

2 κά 

»»Έκτορ τ) ἠδ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ' ἐπικούρων. 

δραόδως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας ἵππους. 

ἡ δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη περάαν' σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ 
ὀξέες ἑστᾶσιν. ποτὶ ὃ) αὐτοὺς τεῖχος ᾿χαιῶν. 
ἔνθ᾽ οὔ πως ἔστιν καταβήµεναι οὐδὲ µάχεσθαι 66 

ἱππεῦσι' στεῖνος γάρ. ὅδι τρώσεσθαι ὀίω. 

εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης. Τρώεσσι δὲ ἴἵετ᾽ ἀρήγειν. 
ἡ τ᾽ ἂν ἐγώ γ᾿ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι. 

ῦ8δ. ἔνθα Ἰο]α], ααξ ἀῑο οκα]- 
Ρεκομτείραης σχο]ενθἰφομᾶ, --- οὐ 
Ζι ῥέα. -- ἅρμα τιταίνων -- Β 8900. 

69. ἐσβαίη ΟΡΙ. πηήξ κέ αἱ Ῥο- 
{οπία]] ἆοτ Ὑεισαπρεπηαῖς: 7α Ε 
811. -- πεζοί πεσει ἀε5 «ρθσθι- 
ραΐσος πηὶξ Νεο]άγαο]ς νοταπσεβεία]]{, 
Ῥτϊά καν απο Βα]ε]κό ἵπ τελέου- 
σιν. Ζαν Βίο]]αηπρ νε. Β 194. -- 
µενοίνεον Πα {{οη 1πι ΒΙΠΠ, ἆπο]Ἡ- 
ἴοη ἆαταητ. -- εἰ πας Ιπᾶ. Εαΐ, 
βοηδίέ πασ ηΒΟἨ οἴποπι Ηαιρίίεπιρας: 
4 88. ο ὔ94. Ώου] να]. ὦ 900. 

60 -- Μ 910. Ν ποδ. εἶπε παῖς 
Άσο. ἆθτ Ῥοθγβοῃ, Ἡ16 αποὴ Ρ 98ῇΤ. 
984, 661. Ύ 316. Κι. Τ. 46, 8, 1. 

5 Ῥ 95υ. 
625. ἀφραδέως επμᾶ]έ ἆαῑρ Ὁτ- 

ἴ6ο1ι] ἀ4ε8 Ἠεάοπάειπ ἤθεγ ἆῑοδ 1π 
ἐλαύνομεν επ{ίμα]ίοπο ΤΠαπ{βαςλο: 
ΤπουλῬεἷς 186 68, ποπ ππΙ: νσ]. ο 10. 
--- ἐλαύνομεν ἄε οοπαίκ, να]. 60 8. 
[Αηβαπρ.] 

65. ἀργαλέη Κοποϊγα]οτί, ν]θ 
ῥηιδίη 54. -- ἐν αὐτῇ, νρ]. Ἠ 441, 
ᾱ. 1. Όπη Ἱεπεεῖεσεη Ἠαπάς. 

64. ἑστᾶσιν ά8ΡΕΠ, να]. ὅδ. --- 
ποτὶ δ᾽ αὐτούς, ποσα Νο] αἶπ 
δέδµηται͵ πεάαομί 180: τβ]. Η 95τ 
ποτὶ ὁ᾽ αὐτὸν δείµοµεν ὦνα πύργους. 

66. ἔνθα, νο ὄ8. --- παταβήµεναι 
πλαν μήθν βθΏν ππθιπναγίες, ἆα 
εὔεηπ γοτπεχ ἆἀἱο Ῥομνετισκεϊίεπ 
Ῥεΐπι ΕΤΚΗΠΙΠΙΕΠ 498 ]επβεΙ{ϊ]σθ6η 
Ἐαπᾶςθς Ἠεχγοτσεποῦεη βἶπά. Απο 
Εὐπηπηῦ ἀἱε {ο]σεπᾶᾷο Απεζημταισ 
πὶοἩὲ πποἩ] ταῖξ ἀον ΤΙ Ἡ. 8π8ρ6- 
βΡρτοσµεπεπ Βε[ήτοπίαης. --- µώχε- 

σθαι, ΨΕΠΗ, πὶθ Ζα 6γπατίοη, ἀῑθ 
Ἐοαϊπάο νοηπ ἆατ απάθτη Βαΐθ ἆββ 
ῬατοἨβο]λχθίίοπ ἆθςβ ἄταβεης Ζα Υει- 
Ἠππάθνη βποΏθῃ. [Απ]απρ.] 

66. [ππεῦσι απ Ῥείοπίος Βίε]]ο: 
Εᾶχ Ἠοίἱρίσο, ἆ. Ἱ. ΨΘΠΠ ἵὙΙ 68 
πηῖς ἀ4επ Ἰλασθηπ ΥοΓΒΙΟἨΘΗ. --- στεῖ- 
νος νοπι ἄ1αβοθπΠ 86]06Υ. --- τρώσε- 
σθαι ἵπ ραββΐνεχ Βεάεαίαπᾳς, 1π ἆθπι 
Ῥδί Ἡοτοάοί σον ὔΠμπ]οπεηι ΒΙπηθ: 
τα Βοπαάςσηῃ ΚΟΠΙΠΙΘΗΏ, 6ἶηθ 
ΝΙεάστ]ασο ατ{ΓαΏτοἨ. Βαρ]ε] 
αἩβ [ππεῦσι Ζα ΘΠΙΠΘἨΠΙΘΗ. 

67. Ώ]ο πηί γάρ εἰπρο]αίθείο Ἐ6- 
ρτὔπάπης βομ]δ[δύ αἶοιλ π]σί απ. 
66 ἔ, απ, 5οπάθιη οτκ]νί, πγθβα]) 
ἀἱο 65 Εἔ. Ἡαγνογσθμοῦθπθπ Βο]μψ]θ- 
πσκεϊζοεηπ 465 Ὁ ρεισαπσΒ γεχάοτῦ- 
1ο] νοτάθιη Κδππεῃ. --- τούς 1916, 
Πἱηνγεϊσεπά απῖ ἀἱθ Ἐαἰπάο. --- πάγχυ 
Ζα ἀλαπάζει, Ψ6]6ἨΘΒ, πο ἆθι {ο]- 
δεπάο ερεπβαί; ;αϊσῦ, γτοη ἆθτ 
ΑΡείομ{ β6εἩί, 

68. Τρι. Π 191. 
69. ᾖ τ᾽ ἄν πας Ορίαζῖν πας] 

Κοπάϊοπα]επι Ἠοτάσιβαῦσ, ὕταιῃ 
ΙΠΙΠΠΘΥΗΙΗΠ. ει Ἠεάεπάο σεΠῖ, 
β16Ἡ Ῥομϊοπεπά απ{ Ηε]ήύοτ Απ[β6- 
της 4 988 απᾶ ἄειπ ἀαπῃήςν ἄρει- 
εἰπειπιππσπάση Ῥϊεμοτίσεη Ἐτίο]ᾳ, 
Ύ. 67 τοηπ ἆετ γοταπββείσαηπρ 81β, 
ἆα[ς Ζοιβ ἀἱο Ὑοετπίομίαπσ ἆθν 
Αολμᾶςτ Ὀρθαβειομίίσθ, παπί αὔθγ 
Ίπ ἸἈαοἩραίσε νοτ ἆετ ΑΠΠΑἨΠΙΘ, 
ἆα[ς εο]ο]μο Ὑοτπιομίπηπςσ ἆθτ Εαιπᾶς 
αἶοα οππο ΖηΙδοπεπ{α]] νο]]ᾳῖθμαθ, 
Ἱπάθπα 6γ ἆἀειτ Ὑοταίομθταπσ 694, 
ἀα[ς π]οπιαπά ἀῑε νὔὂ]]ρο Ὑετηϊο]ι- 
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νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾿ ᾿άργεος ἐνθάδ᾽ ᾽Αχαιούς: το 
εὖ δέ χ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται 
ἐκ νηῶν καὶ τάφρω ἐνιπλήξωμεν ὀρυκτῇ. 
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὀίω οὐδ) ἄγγελον ἀπονέεσθαι 
ἄφορρον προτὶ ἄστυ ἐλιχθέντων ὑπ ᾿χαιῶν. 
ἀλλ᾽ ἄγεθ'. ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες. τό 

ἵππους μὲν δεράποντες ἐρυκόντων ἐπὶ τάφρω. 
αὐτοὶ δὲ πρυλέες σὺν τεύχεσι ο 
.- ο ἐπώμεθ᾽ ἀολλέες' αὐτὰρ χαιοὶ 

οὐ µενέουσ’. εὐ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται.ί 

ὡς φώτο Πουλυδάμας, ἄδε δ᾽ Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων., 30 
αὐτύια ὃδ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶξε. 
οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ᾽ ἵππων ἠγερέθοντο, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν. ἐπεὶ ἴδον Ἕκτορα δῖον. 

ἡνιόχω μὲν ἔπειτα ἑῶ ἐπέτελλεν ἕκαστος 
ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν αὖὐθ' ἐπὶ τάφρω' 86 

ϱ λ κ / 2 λ 2 4 

οἳ δὲ διαστάντες. σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες. 

πένταχα κοσµηθέντες ἅμ᾽ ἠγεμόνεσσιν ἔποντο. 

ζαπσ ἆει Εαϊπᾶε ΙεὈπαξίον νᾶηςομε 
αἱς 6χ αε]ραῦ, Τ1---Τ4 ἀῑο Μόδσ]ϊοι- 
Καῖῦ σεσεπήΏετείδ]]6, ἆἀαῖξ ἆῑε 
ΑσᾖμᾶἉθν 51ο που θἴηππια] ΕΓΠΙΒ/Π- 
ηΘΗ, ππᾶ ἆαδ ἆαππ ἀτοπεπάς Όπ- 
αἰδο]ς γοτ Απσεπ αἰε]]. ΜΙς καὶ 
αὐτίκα απο βοξοτίέ, 5οπ16 ἆπτοἨ 
ἀϊο ΑπςάἨταηπσ ἆθξ τοῦτο Τ0 ππιτὰ 
4ετ 67 οπίπαἱύοηςθ (οάαπκαο παο]- 
ἀτῆςσ]κ]ο] σοβίεἰσετ: τρβι. Σ 98. 

98 Ε, [Απημαησ.] 
το -- Ν 22π. | το. ἀπό ἴθτη 

νοἩ. 
πι. παλίωξις παῦ ἵ 838 παλι(ν)- 

ίωξις. 
το. ἐνιπλήξωμεν, πε Ο 844, να]. 

χ 469: ἨϊπαΙπβ{ίᾶχἆθη, τηῖῦ ἆθπι 
ΝερεπρερτΙᾶ 468 ῬΗπάεἩ θμπσοέ Ἀπτ. 

τ8. οὐπέτι πιοπί πιθ]]χ ἀειζαί 
Άπ, ἀπί5 Ίεᾷε Μόρ]οβ]κεις ἆειτ Ἠεῦ- 
ἴαππσ νοτᾶρει 18ΐ. --- οὐδέ το φι- 
ἄεπι. Όαπι ἄεάαπκεη σα ἆ 991. 

τα. Ἐπείθς Ἡοαπι]δασα -- ΤΠ 876, 
ἔλιχθέντων: τσ]. Ζ 106. 4 588. -- 
ὑπό: σαι. 4 429. Σ 920. 

πδ. ὡς Ῥἱβ εἴπω -- πιοππατπθ 
ἀϊποετο. 

πθ. Ὑσι. 4 48. Θεράποντες -- 
ἡνίοχοι 84. 

τπτ {4 49. 
78. πώντες υπά ἀολλέες, πγῖθ γ 446. 
Τ9. εἰ δή πεηἩ πΙτ]κ]1οἩ, πας] 

Ηεκίου» Βεμαπρίαπα. -- ὀλέθρου 
πείρατ᾽ ἐφῆπται --- Η 409. χ 98. 41, 
ται. 2 148, ἆῑο Βεμ]ίπσθη ἀ4εβ 
Υοχᾷστὂθις εἶπᾶ 1Ἀποι ΑἩ- 
σεκπᾶρ{ί ᾱ. 1. 5ἱθ βἶπὰ 8οΏοη τοπ 
Ὑετάειρεη τετεἰτιοξ{. 

Υ. 90--101. Οτάππηπσ ἆἀεχ 
Έτος ἴπ Εῆπξ Παπ{εῃ. 

80 -- Ν Τ48. ἁἀπήμων 1Η{οίεβ 
Ξ- Ἰ61]βδαπι. 

δῇᾳ. Ὑοπὶ να Τ 99. 
82. οὐδὲ μέν αποἩἈ Εὔνγψα]λν 

πολ, γἱθ κ 44Τπ. Ο 688. -- ἐφ᾽ 
ἵππων, πο Ἐ 2949. -- ἠγερέθοντο, 
νσΙ.β 9992, 5απιπιθ]ΐθη 51ο πας] 
απ ης. 

88. ΄Ἕκτορα 5ο. ἀπορούσαντα. Κν. 
Ῥι. 56, 16. 

84. 86 - 4 4Τ. 48. ἸΑπλαήρ.]. 
86. οἱ δέ --- αὐτοὶ δέ. --- διαστών- 

τες ΔΠβ8ΕΙΠΑΠΕΥ σοαἴτθίςθῃ, πβοἩ 
ἆθτ Ῥαπαπη]απς 85, Ῥεμα[β ἆετ Ῥοπ- 
4εταπς 1η ει Εὔππ ΑύεΙ]αήπσεη. --- 
σφέας . ἱς ἀρτύναντες: σα 4δ. 

8τ; Ζπεῖζεν ΗεπιϊεζΙε -- Ν 801. 
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οἳ μὲν ἅμ Ἔκτορ) ἴσαν καὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι. 
οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσαν. µέμασαν δὲ μάλιστα 
τεῖχος ῥηξάμενοι κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ µάχεσθαι. ϱ0 
καί σφιν Νεβριόνης τρίτος εἴπετο' πὰρ ὃ᾽ ἄρ » ον αν 

ὔχεσφιν 

ἄλλον Κεβριόναο χερείονα κάλλιπεν Ἕκτωρ. 

τῶν ὃ) ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ ᾽άλκάθοος καὶ ᾽αγήνωρ, 
τῶν δὲ τρίτων Ἔλενος καὶ «{ηίφοβος θδεοειδής. 

υἷε δύω Πριάμοιο" τρίτος ὃδ) ἦν ᾿ἄσιος ἥρως. 9ὅ 
"ασιος Ἱρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι 
αἴθωνες μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος" 

τῶν δὲ τετάρτων ἤρχεν ἐὺς πάις ᾿4γχίσαο 
Αἰνείας. ἅμα τῷ γε δύω ᾽άντήνορος υἷε. 

᾿Αρχέλοχός τ᾽ ᾽άκάμας τε. μάχης ἐὺ εἰδότε πάσης. 190 
Σαρπηδὼν ὃ᾽ ἡγήσατ) ἀγακλειτῶν ἐπικούρων. 
πρὺς δ᾽ ἔλετο Γλαῦκον καὶ ἀρήιον ᾿ἀστεροπαῖον: 
οἳ γάρ οὗ εἴσαντο διακριδὺν εἶναι ἄριστοι 

τῶν ἄλλων µετά γ᾽ αὐτόν ὁ δ᾽ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. 
οὗ δ᾽ ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτῇῆσι βόεσσιν. 106 
βάν ῥ᾽ 

88, οἳ μέν, ἄεσεπβαίζ τῶν δ᾽ ἑτέ- 
ϱων 98: ἀἱθ 6ἴπεη, ἆθι οἶπθ 
ἨἩαυι[α. [Απ]απσ.] 

89 -- 197, τα Β 816--818: ἀῑς 
Ῥεπομπειτ ἆετ Βίαάΐς 11ο. 

90. Ἐπτείθος Ἠοπι]αῆομ: να]. 198, 
2πεῖίεν -- Ε Τ9Ι. Ν 107. 

91. καί αποἩἈ τα Κεβριόνης, 
Ἠε]κίοτε Ἰ/αρεπ]θεηκετ: 4 625. -- 
ἄρ᾽ οικ]άᾶτεπά: πᾶπι]1ς Ἡ. 

985. Ώοετ Ζποαῖζο παπά ἁτιντο Ἠαι[α 
Ψ/ΥΕΠ νο] αιοἩ που Ἔτουγ ππᾶ 
Ζψαχ 46 Β 854-- 889 απ{[σεζἈλ]έοῃ. 
--- ᾽Ηλκάθοος Ἠῖει 2αετεί εφᾶλης: 
Ν 491 Π. -- ᾽Αγήνωρ ΑΠΙΕΠΟΣΒ 
Φοµπ: ή ὅ9. 

94. Έλενος: 7 Τθ. -- «4πΐφοβος 
Ἠϊεχ Ζπεχεί σεπαηη{, 

9ὔ. ᾿Άσιος: Β 851 Π. [Απ]απρ.] 
96. 97 -- Β 858. 8899. τα ἀετ 

Ἐραπα]ερείᾳβ Ζα Β 678. 
98. τῶν δὲ τετώρτων παοἩ Β 819 ἴ. 

Ὀαντάαποτ, Βεποῄμπες ἆ4ετ Τιαπά- 
εομα{ξ Γατάσπία, 

99. 100 -- Β ὁρρ. 828. 
101. ἡγήσατ᾽ Αοτ.: ἰταί απ ἀῑθ 

ΒΡρΙΐίζ6, τοτῃμεχ ΓἹπρεχίεεία. [Απῃ.] 

ἰθὺς «{αναῶν Λελιημένοι, οὐδ ἔτ ἔφαντο 

102, ᾿Αστεροπαϊῖον: Ζα Β 848. 
108. διακριδὸν εἶναι ἄριστοι -- 

Ο 108. διακριδόν πχ ΑΠ ἀ16βΘ6Ι 
Ῥοϊάεηπ ῥἈίθ]επ, αἹπβσοβοπάθτί 
ᾱ. 1. ποΙζα 18. 

104. Ὑσ]. Β 614. τῶν ἄλλων αἲ- 
Ἰα6. ἄοη., νο Ῥεῖα Κοπιραταβίν, 
Ιπ Ὑδτσ]οιοὮ Ζα ἀ4θπ ἄρτίσεῃ. 
Κτ. Τι. 4Τ, 98, 6. -- μετά π8ς] 
ᾱ. 1. αὔσεβεεμθη γνοπ, πο Η 2028, 
ης Ὀδβοητήπ]κοπάεπι γέ Ξ- νθη]ρ- 
Β{6ΏΒ. -- ὁ δέ κτὲ. ἵπ Ῥερτϊπάθη- 
ἀοπι ΒΙΠπθ. --- καί βἰεϊσοτηά: ρα. 
διὰ πάντων εἰροη[]οα: ἁπτοἈ αἱ] 
Ἠϊπάπτοα: ᾱ. 1. νοχ α]]6π, βοπβῦ 
µεταπρέπω παῖῦ Ώαΐἴ, 

106. ἀλλήλους ἄραρον 51ο] {ορ 
ΒΏ 6ΕΙΠ8Ώ4ΕΥ ΡΘΒΟΊΙΟΡΒΒΕΠ Παζ- 
ἴθη, νρ]. 86. Ν 1904. Π2οΙ1Ι 1. Βἱ9 
ἱχαίοι ἀῑσπί απ΄ εἰπαπάθει παῖῦ 6- 
ἨοβεπεἨ Βομ]]άθη, 5ο ἀαί[β βἷο βἶο] 
σοσεηεεῖθὶς τα ἀϊθβεη ἀεο]κῦεη παπά 
οἶπο Ατί {εδίμάο Ἠϊ]άείει. --- βόεσ- 
σιν: Ζα 193. 

106. βάν 18 Λελιημένοι -- Π 559, 
λελιημένοι νο]] Καπιρ{βθρΙοτ. -- 
οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 5οΒ]Ιε[56 βἱε] πΙοέ 



ο 
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σχήσεσθ’. ἀλλ) ἐν νηυσὶ µελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 
ἔνθ᾽ ἄλλοι Τρῶες τήλεκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι 

βουΛῇ Πουλυδάµαντος ἁμωμήτοιο πίθοντο᾽ 

ἆλλ᾽ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ᾽ "Ασιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν. 110 

αὖθι Λιπεῖν ἵππους τε καὶ ἠνίοχον θεράποντα. 
ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι 9οῇσιν. 
νήπιος., οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας. 
ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν 
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν' 

πρόσὃθεν γάρ µιν μοῖρα δυσώνυµος ἀμφεκάλυψεν 
Εἰθ ο 2 -” 3 -” / ἔγχεῖ ᾿Ιδομενῆος. ἀγαυοῦ «4{ευκαλίδαο. 

εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερά. τῇ περ ᾽άχαιοὶ 
ἐκ πεδίου νίσσοντο σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν' 

τῇ 6 ἵππους τε καὶ ἅρμα διήλασεν. οὐδὲ πύλῃσιν 
α- 3 2 / / Δ λ τω 

εὖρ' ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρὸν ὀχῆα. 

Αη ἆαβ τοτπετσεπεπᾶο Ἡαπρίτει- 
Ῥαπι, εοπάετη απ ἆα5 ῬαχΠοίρ Λε- 
Λιημένοι. 

10 --- 190. Ι 9356. Ρ 639. οσχή- 
σεσθαι, Ῥπβ]. ἀἱ6 Ώαπαες, 81ο] 
Ἠα]ίεῃ, βἰαπάλπα]ίθη πὔτάςη, 
Ὑσ]. Τ9 απᾷ 1295 {. 

Ὕ, 108---194. Αξιος)᾽ Υετβας]Ἠ 
απ ἄετ Ἱϊπκοη Φο]ίο 1π ἀ488 
Έπου ἀεβεστίεσμΙδομεη Ώασθτβ 
εἴπζαάτίπσεῃ. [Απῃ.] 

109, ἀμώμητος -- 
Ἠ1εσ, 

110. 
11: 

ἀμύμων, παν 

ἆλλ᾽ οὐχ: σα Κ 8. 
ἠνίοχον αα]ε]κνίδομ, πῖθ 

Ἐ 580. ϐ 119. Ν 886. 
119, σὺν αὐτοῖσιν, πἈπα]1οεὮ ἵπποις 

τε καὶ ἡνιόχω Δερώποντι. 
119. Ἐτείεε Ηοπιϊκίοῖ -- Ρ 497, 

Ἴηγ6ἳθι -- ψ 985. οὐδ᾽ ἄρα νο 
ρτϊπάεπά: ἆθπηπ π]οπί 8. -- 
ἔμελλε: ἀαάβ Ἠῖει Ὑοτβεαεπῦεῦο ὑπό 
εἵη Ν 984 Π. -- κακας κῆρας: νο]. 

816, Ρ]ατα] νοη ἆεπ γετκο]]θἆθ- 
ΠΕΏ Μα]ομκοῖέοα 4ε6 Τοάςε»: νρ]. 
926. --- ὑπό Ζα ἀλύξας. [Αημαπσ.] 

114. παρὰ νηῶν σεσεηβᾶἴσ]]ε]ι 2 
νήεσσι Φοῇσι 112 ΠΕΙΥΟΙΡΕΠΟΡΕΗ. 

115 - ϐ 4099. 
116. πρόσθεν γΥοτῇΏςχ, εἶθ 6Υ 

πατϊεκκεητεη Κοπηίε: ζα 4 Τ84. --- 
δυσώνυµος Ῥεϊποτῦ ἆαεὶ μοῖρα πα 

πες, ππβδθ]ίσ: νρ]. τ ὅτι. 2 256. 
στο ἀμφεκάλυψεν βοπβῦ τοη ἄθπι 1η 
ἀεεία]ὺ εἶπειτ τπππΠεπάεηπ Ἰ/ο]]κα 
ρεάδομίεη Έοάε γβι. ΕΒ 68 πό 
Π 550, απ Η 985 {. τὸν δὲ κατ᾽ 
ὅσσε ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ 
μοῖρα κραταιή. 

11Τ. ἔγχεί ἂν ΊΜεικπεαιρ ἆἀθτ 
μοῖρα. --- 4ευκαλίδαο κας 4ευκα- 
Ίιωνίδαο, να]. τα ἆ 488. 

118. εἴσατο γοη εἶμι. -- νηῶν 
ἐπ᾽ ἀριστερά π8Εεὰ ἆοτ [ποπ ἆθ8 
ΦοΠ1Πε]ασετβ, τοη ἄἴθεεπι απςβ σθ- 
τθυΏπεῦ. --- Βοηδῦ στὰ πι Απδ- 
Π8ἨΏΠπιθ τοπ 1Τ6 ππά 940 ἤρετα]] 
ηαχ θἶπ Έπος ετπᾶλπί ππᾶ Ζπατ 
ἀ4αβ πας Ν 8195. 679 ΗΒ. 1π ἀ4ετ 
Μτ{{α ἀετ Μαπεν Ῥεβπά]σμθ, πγε]- 
οιες τοη Ηεκίοι απι Βομ]πί[ς ἆες 
(.ιραπσες οταιὔτηχὸ στά. Ιπάθβδεεη 
ΓἨτύ αποἩ Η 458 αα[ξ ἀῑο Αππαηπιθ 
ΥΩΘΗΥΕΤΕΥ ΤἨοτθ6. ΓΑημαπς.] 

119. νίσσοντο πατᾶοκσακθιτεη 
Ρρ{]εσίεπ, πη8εἩ ἆεπ Κἄπιρίθη 1ηπ 
ἀετ Ἐθαπθ, αἱβο απξ ἆθεπι γοτζας8- 
ψγθΙβθ τοη ἀ4θπ Ἠθϊείσοεη Ῥεπαίσίεῃ 
ὪΠεσθ, πο ααοῦ ]είσῦ πο] που] 
οἰπσε]πε Ἐ]σπίσο αἶοη {[απάθη, 
τρ]. 199. 144. 

190 {. πύλῃσιν αὈλπᾶπσῖσ νοη ἐπι- 
κεχλιµένας απσε]αε]λπί, πας 5οπβύ 
ἐπιτιθέναι, εβεπδαία ἀνακλίνειν: 
Ἐ ΤτδΙ. -- ὀχῆα, πὶο 291: απάει5 
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ἀλλ᾽ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν ἑταίρων 
ἐκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῇας. 
τῇ ὁ᾽ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε. τοὶ δ᾽ ον 9 

ἅμ᾽ ἔποντο 

ὀξέα κεκλήγοντες' ἔφαντο γὰρ οὐκέτ ᾽4χαιοὺς 196 
σχήσεσθ’. ἆλλ᾽ ἐν νηυσὶ µελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 
νήπιοι, ἐν δὲ πύλῃσι δύ᾽ ἀνέρας εὗρον ἀρίστους, 
υἷας ὑπερθύμους 4απιθάων αἰχμητάων. 

τὸν μὲν Πειριθόου υἷα κρατερὸν Πολυποίτην, 
τὸν δὲ 4εοντῆα βροτολοιγῶ ἴσον "4ρηι. 180 
τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων 

ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικόρηνοι. 

αἵ τ) ἄνεμον µίµνουσι καὶ ὑετὸὺν ἤματα πάντα. 
ῥίζησιν µεγάλῃσι διηνεκέεσσ᾽ ἀραρυῖαι' 

ὡς ἄρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν 196 
µίμνον ἐπερχόμενον µέγαν ᾿4σιον οὐδὲ φέβοντο. 
οὗ δ᾽ ὑθὺς πρὺς τεῖχος ἐύδμητον βόας αὔας 
ὑψόσ' ἀνασχόμενοι ἔκιον µεγάλω ἀλαλητῷ 

᾿σιον ἀμφὶ ἄναχτα καὶ Ιαμενὸν καὶ Ὀρέστην 

406: Ζ2νγεὶ βἵολ Ὀδρεσρπεπάο, ἵπ ἀ4εχ 
ΜΠίε ἄρετ εἴπαπάεχ σεµεπάο Ἠ]ορε]: 
σβ]. φ 4Ί. 

199. ἀναπεπταμένας ἔχον: νρΙ. 
Φ 651 {. --- εἴ--- σαώσειαν Ἠ/απδο]- 
βα{ζ αα5 4επ ἀδἀμπκεη ἀθγ ἀνέρες. 

198. μετὰ νῆας 1Ιπ ἀῑο ΜΠΙτίοα 
4α6ι Βομ1{{6 ᾱ, 1, ἵπ ἀαςφ Βοπίβς- 
Ίασει ἨΙπείη. 

124. ὑθὺς φρονέων; νο Ν 1856 
ππᾶ εοπαῦ ὑθὺς µεμαώς: Ζα Θ 118. 
- ἔχε Ἰεπ]κί6. --- τοὶ δέ βαοἶπθ 
ε[άμτίεῃπ. Ὑοτβροβ]αίς: ζα Κ 194. 

126. ὀξέα κεκλήγοντες, τρ]. Β922. 
Ῥ 88. κεκλήγοντες της [νεγσαπς 
46 ετεκ {ὐΙ]άαπσ 1Π ἀῑο Ῥτᾶδεηβ- 
Πεχῖοη. [Απ]ανρ.] 

121. ἐν πύλῃσι πι ΤΠοΟς, 8ε- 
ΏΒΊΘΥ 181 προπάροιθε. --- δύ᾽ ἀνέ- 
ρας: τα Ι 116. --- ἀρίστους 8η 

ΠΙΘΊΥΙΒΕἩ πσεγ]ο]Ἰίίσετ Βίθ]ια, νρ]. 
4 11. [Απβαπᾳ.] 

128. 4απιθάων, νβ]. 181: βοπεὲ 
Κοπωπαῦ ἀἴθεος Ναας ἵπ ἆστ Π]αβ 
η]οἩῦ νοχ: τρ]. Β τ40. Τ45. 4 960848, 
4ἄαρερεηπ φ 297. 

180. 2γεἴζερ ΗεπιϊβΙοἩ: Ζα 4 9296. 
191. προπάροιθε π. ὑψηλάων 

να]. Υ 407. σ 89. 

192. ὡς ὅτε τε, Ἡ]θ 1 868, π1θ 
Ιχσαπὰ οἰππιβ]. -- ὑψικάρηνοι 
η Ἠ16Υ. 

198. µίμνουσι βἴαπά λα] { 6η: να]. 
Ο 620. --- ὑετός πχ Ἠ16ς. 

194. διηνεκέεσσι πα ΠΙη τοί- 
οποπά, πε]ῦ απβστθ]{οπ4. --- 
ἀραρυῖαι {αεί οἶπσεί[ῆσί ἵπ ἆθπ 
Ἐπάροάεην. 

196, χείρεσσι --- ἠδὲ βίηφιν: να]. 
2 6505. υ 28. 

197. ΎοἩ Ἠθι απ 18ί ΑποἨ ΑΦβΙ08 
2α ΕπΙΑ5 Κάπιρίεπά ρεάασολί: 198 Η., 
ΥβΙ. ἀααθρεπ Ν 58δ Π. --- μόνα 
αὔας ἆᾱ. 1. Βομιάο νοπ ἰτοσκηεν 
Ἠαπάρματέ, πο Η 9858 βῶν ἀξαλέην, 
Β {16 γς ο 1] ἀ9. - . 121 ---196 
σαχ ἵπ ἆετ Επζάπ]απσ ἀθτ Μοπιεπί 
απθΙοΙρ]θχί, νο ΑΒΙΟΡΒ παῦ ἆθη Βεῖ- 
πεη ἀ5 Τμοχ οιτεἰομί; εσυ [ο]σέ 
παομτάσ]οἩ ἀἱο Αιβζήμταηρ ἆετ 
ἀεβεπι ἨΜοπιεπί νοτπεγρεμεπάεν 
Βεσευοπ]ηαεϊίθη, 8ο ἆαίβ 6ου» 1465 ἀῑο 
Ἐτζᾶμ]αηπςρ πν]θάςτ τα ἆεπι 127 Π. 
θα οἱρίθτίθη Μοπιοηπί ᾳατᾶσ]]εμτῦ, 

158. ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενοι, πς Χ94, 
--µεγάλω ἀλαλητώ -- Ἐ 898. ὦ 468. 

159. Ὀρέστην: τα Ε τοῦ. 
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᾿σιάδην τ ᾽Αδάμαντα Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε. 140 
οἳ δ᾽ ἦ τοι εἴως μὲν ἐυκνήμιδας ᾽Αχαιοὺς 
ὤρνυον ἔνδον ἐόντες ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν' 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεδσυμένους ἐνόησαν 
Τρῶας. ἀτὰρ «{αναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

ἐκ δὲ τὼ ἀίξαντε πυλάων πρόσθε µαχέσθην 1456 
ἀγροτέροισι σύεσσιν ἐοικότε, τώ τ᾽ ἐν ὄρεσσιν 
3 αν 29 κ / λ 27 ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν δέχαται κολοσυρτὸν ἰόντα, 
δοχμώ τ᾽ ἀίσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην. 

πρυμνὴν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κόµπος ὀδόντων 

γίγνεται, εἰς Ὁ κέ τίς τε βαλὼν ἔκ θυμὸν ἕληται' 160 
ὧς τῶν κόμπει χαλκὸὺς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς | 
ἄντην βαλλομένων µάλα γὰρ κρατερῶς ἐμάχοντο. 

Λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν. 
ο. 2 

οἳ δ᾽ ἄρα χερµαδίοισιν ἐυδμήτων ἀπὸ πύργων 

140. Θόωνα: σα Ε, 152. 
141. οἱ δέ ἀἱε Ῥεϊάεη Ταριίποαν. 

-- εἴως μέν ἵπ ἀεπιοηδίταίνου Β6- 
ἀεπίαπσ 8ο Ίαησο Ἰαῖρεῦ εἶπθ 
ἀαπετηάο Ἡαπά]απσ (Ίππρον{) εἶη, 
ἄετεη Ἠπαριπκὴ ετεῦ ἀιιτοα ἀῑθ 
{ο]σεπάθ αἀνενραῖνε 2αϊ{ρεείπι- 
πππησ (145 αὐτὰρ ἐπεὶ δή) σοη8ια 
Ἠσιθτυ π]τα: ναι. Ν 145. Ο 2τ7. 
Ῥ ποπ. Τ80. β 148. γ 196. Κι. ΡΙ. 
69, 21 Α. [Απμαπρ.] 

145. ἔνδον ππθτ]μα] ᾱ, 1. απ! 
4εν Ἰηπεπεεϊύο ες ΤἨοἵ6Β, ἄεσαῃ- 
βαΐσρ 146 απᾶ 1891. 

148. 144 -- Ο 9968. ἐπεσσυμέ- 
νους Ῥατς. Ῥαχ{, παῖῦ ΡιἉδοπεςΏθάειι- 
ἴαππς. --- ἁτάρ Ιερμαξε οπίρερεπ- 
βείζεπὰά πας ομΙαβίθοπετ Θίε]]απσ 
νοη ὤαναῶν 7α Τρῶας, ποςἩ ΙΠΠΘΙ- 
Ἠα]ο ἆθς Ὑοτάεχβαίζθα. -- 4αναῶν 
4ετ Ὥαπαςθτ, πε]οπο Ὦίϊδ ἁἀαπῖη 
ποσα τοι ἆἀετ ἩΜααθγ σθπΘΒΘηΏ 
ἩΕΕη. --- Ζπεαϊίθς Ηεπιβίοϊ --- 
4 4ὔ0. Π δ66. 

146. ἐκ δέ Ναελεαϊσ. -- πυλάων 
αυλπᾶπσις τοῦ πρόσθε, 

146. ἀγροτέροισι σύεσσιν ἨΝι]ά- 
βοΏπείπεη. [Απῃαπςσ.] 

141. δέχαται Ρον[ε]κὔζοττη πα]ῦ νεί- 
Ίοχεπετ Πεάαρ]καὐῖοη 1π Ῥτάβεης- 
Ῥοάεαίαπς: νρ]. Ἡ 3938 δέδεξο, παν 
Ἠ16Υ. ---- όντα --- ἐπερχόμενον Ν 412. 

148. δοχµώ τ᾽ ἀίσσοντε, τρ]. 

δταᾶ επίσεσεη ᾱ. 3 

Ἠοταῦ. οαττι. Π1, 99, 1: 
ἰφιπι πιεζίαχιέἰς {ούιώπ. Όας Ῥαι- 
Ώο, Ῥταςβ. (146 ἀίξαντε) 1π Ιζοτα- 
ὤἼνεν Βεάεαίππσ. 

149. πρυµνήν ριλάϊκαξῖν 7α ἆθπι 
ἃπ5 ἀεπι Ψογμεγσεπεπάεα σα επῖ- 
πεἨπιθρηάεν ὕλην: απι Ἠαχσθ]- 
επᾶ6, ππς οι Ἰαχζσε]. -- ὑπαί 
(σα Β' τ11) Ὦἱ6 γίγνεται Ξ-- 4 411. 

1560. τίς τε Ἰτρεπά 61Π6Υ. -- 
Ζνεῖῖζες ΗεπιϊεΙοἩ: πα 4 881. 

161. τῶν τα ἐπὶ στήθεσσι. --- 
πόμπει, ἀ8ε Ὑετραπι παν Ἠϊ6χ, --- 
ἨἈπτεπά ἆαετ Ὑονσ]θῖοἩ 146 τι- 
πηᾶσλεῦ οἰπσθα[ήμτό 186, ππι ἀῑς πγ]]άθ 
Καπιρεηαου ἆετ Ὀεϊάεπ Ἠε]άσια τα 
γεταπδοµαυΠσμεα, Γμτο ἀ4ἱο Απβ- 
{ὔμχαπς 149 (κόµπος ὀδόντων) τα 
ΘΊΠΘΠΙ σαπ7ζ πεπεη Ὑεχσ]ειοπεριπ]ςῇ, 
Ἀλπ]ίομο ἀορρε]κοίῆσο Ὑετσ]αῖομε 
Ο 6258, Ν τοῦ Ἡ. 

152. ἄντην βαλλομένων τα τῶν, 
ετ]ᾶαίοτὃ ἐπὶ στήθεσσι. -- ἄντην 

ποη τοτη, 
πνας απξ ἼἨχοι απογκολᾶβογ]Ισ]εῃ 
Μαΐ ἀετπθεῖ, ἆαμετ ἀᾳάδ Ἐο]σεπάο. 

1668, καθύπερθε πη]ῦ λαοῦσιν 7 
νετβρίπάεη, πο ά1θ Έ{οβα οὖσιν Ὦ6- 
ἀϊτίο, -- ἀπὸ πύργων 154. -- 
Ζψοίίος Ηοπϊςίον -- 186. 956. 
βίηφιν, γεχ εἴσπεπ Κτα{ξ, νο 266. 

164, ἄρα οτκ]ᾶτοπά: η Ἀτη 11011. --- 
Απεῖϊζες Ηεπιῖεί,: τσ]. Π τοο. Χ 196. 

Φ6ΥΙ5 οὐ- 
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νηῶν τ᾽ ὠκυπόρων. νιφάδες δ᾽ ὣς πῖπτον ἔραξε, 

ἄς τ᾽ ἄνεμος ζαής. νέφεα σκιόεντα δονήσας. 

ταρφειὰς κατέχευεν ἐπὶ χδονὶ πουλυβοτείρῃ" 
ὡς τῶν ἐκ χειρῶν βέλεα ῥέον. ἠμὲν ᾿4χαιῶν 

ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων" κόρυθες δ᾽ ἂμφ αὖον ἀύτευν 160 
βαλλόμεναι µυλάκεσσι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 

δή ῥα τότ᾽ ὤμωξέν τε καὶ ὢ πεπλήγετο μηρὼ 
᾿σιος Ίρτακίδης. καὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα' 
»Ζεῦ πότερ. ἦ δά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο 
πάγχυ μάλ᾽' οὐ γὰρ ἐγώ γ᾿᾽ ἐφάμην ἤρωας ᾿4χαιοὺς 166 

σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἁάπτους' 
οἱ δ᾽. ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ µέλισσαι 
οὐχία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ, 

1065. ἀμύνεσθαι της αὐ]αί. ἄεπ., 
ψῖο Ι ὅδι. Μ 1Τ9. Π σ6Ι. 

166. πὶπτον, Ῥπδ]. χερμάδια. --- 
Ζαπι Ὑετσ]εῖοαι ΡΜ 32τ8 8. Τ' οὔτ {. 
Γ 2395. [Απηῃπηρ.] 

168. ταρφειάς ριϊάϊκααν Ζα ἄς 
τ᾽ 16τ, επἰλᾶ]ς ἆεπ Υετρ]εῖομε- 
Ραπκέ. Ῥεπι ταρφειᾶς κατέχευεν 
επίερτοεπεπὰ 15ύ Ὀδί ἄετ Αππεπάυπα 
46 Ψετρ]αίο]ς 169 ἀ4ετ πηραν ὔ]η- 
Ίσ]α Ὀι]ά]ολμο Απεάτασϊς ῥέον ρθ- 
νιᾶμ]ς. --- Ἄγεϊίος ἨεπιΙείςα: νρΙ. 
Τ’ 196. 4 619. 

159 { βέλεα, 4ἱθ χερμάδια 164. 
--- ἠμὲν ᾽άχ. ἠδὲ καὶ ἐκ Ἠρ., εἴπ 
Ῥεέτεοπιάεηάε παςλ{τᾶρ]ίοεηπε Εγνγεῖ- 
{εταησ ἆεβ πταργὔπρ]ο] ἀεπιεϊηίθη, 
4ὲ τς τῶν παχ 4ἱθ Αεμᾶετ απξ 
4εχ Μαιθν σοπιθῖηξ ὙΤΕΠ, υρ]. 164. 
Απαοζ ἀῑο Απζπαηπαο ἀἆετ Ετάροβίοπ 
ἐκ νοι Τρώων 1δί απ{[α]]οπά, ἆα 
᾽Αχαιῶν αἰη{αςἩ αἱ8 ΑρρονίΜίοι δι 
τῶν σεᾶαςμί 1986. -- ἀμφ) Δάν. ααἲ 
Ῥθϊά εν Φα]ζαοπ (4ε5 Κορίες). -- 
αὖον πδπίτθ]εχ Αςσοι ες Πημα]{5 σα 
ἀύτευν, νρ]. Ν 409. 441, ετκ]απ- 
ρ6η ἐχοσΊςη ἆ. 1, ἀππαρε, 

161. βαλλόμεναι Πθετα[ῖν, εηί- 
ϱρτθολεπά ἆσπι Πθτανεηπ ἀύτευν. 
-- μύλαξ πα ἨΙ6χ, Ξ μµυλοειδὴς 
πέτρος Η 210, νοη τηβ[βϊσ στο[βεη 
Ἐο]άκίείπεη ομπο ΒΗήοκειοπι απίέ 
ἀἱο ΒὐεΙπαχζ, 
161 ν 198. Ο 99Τ. πεπλήγετο 

µηρῶ - Ο 119. [Απ]απσ.] 

105. ἁλαστέω παν Ἠῖος απᾷ 
091, νρ]. α 265, Ραχΐ, Λογ.: Τοη 
(8ομπιθτσσπεπι) Ὀππί]]οη ϱχ- 
στ1{{8η. 

164, ἡᾖ δά νυ πηῖς ἆθπι Ίπαροι- 
{ο]κΙβοπ6π τέτυξο: 7α Ι 188, αἵη 
ΒοἨ]π[5 απβδ ἀεπ ρεσοηγψᾶτίῖσεη 
Μικετίο]ς, ποάπτο] Βἶοὰ ἀῑο εἴπευ 
βεμερίο επίᾳεπεηρεβοί/ίο Απβίολμί 
415 τὶς εχνοαῖθῦ, --- καί ΒΟΡΑΣ. 
στ φιλοψευδής πχ Π6υ, ταῖς πάγχυ 
µάλ᾽ οαἶἴπο Πθεταιβ εὐμικο Άπ- 
Κ]αρο, ἀοοῖ νρ]. Β 6. Αβΐο Ἰαῦ 
ἀαΏαῖ Ἠα]κοιτ Ἀπ[βετιπς «4 388 
πι ΒΙΠΗ. 

1050. πάγχυ µάλα, πο ἕ 867: νρ]. 
4 68. --- ἤρωας πὶομῖ Ῥ]οί[β τοι 
ἀ4επ Εήταίεη, ΒΟΠάΘτΏ γοηπ αἱ]θη 
Αομᾶετη, νρ]. Β 110. 

106. ἡμέτερον ἆπτεο]λ γέ Ῥδΐοπε, 
πας βε]υβίσε[ήμ]. 

1601. οἳ δέ ΔΙ{ΠΕΠΟΠΗΤΗΘΗ 1τ1 
ὥς οἳ γε, Νίο Ρ 42, Τ46. --- ὥς τε 
της Κοπ]απκΏν: ζα Β 4Π6. -- µέ- 
σον εαὐείαπνιετίον Νδυίναπι: ἀῑςθ 
Μτ{ΐο ἆθβ Τ191ΙΏ68, Αοο, ἆθβ Βε- 
758 Ζα αἰόλοι: ἆϊἱοδ ἵπ ἆεντ ΜΙο 
468 Τμεῖρεθ Ιαϊομί Ῥεπερ]ίσπειῃ, ἆα 
4εν Ὀπίετ]εϊρ σ]εἴοπβαπα πατ ἆπτοί 
εἴπεηπ Ραπκί πα ἆθτ Εταεύ νει- 
ῬαπάεἨ 186, --- µέλισσαι υ]]ᾶε Βἱ6- 
πεη, ψὶε Β 8Ί. ΓΑππανρ.] 

168. ὙσἹι. Π 260 Β, -- παιπα- 
λοέσση οπιροτβρτίησοπς, 
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οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόµον. ἀλλὰ µένοντες 
ἄνδρας Θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων. 

ὡς οἵ γ) οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ᾽ 
1τ0 

ἐόντε 

χάσσασθαι., πρίν γ᾿ ἠὲ κατακτάµεν ἠὲ ἁλῶναι.' 
ὡς ἔφατ᾽, οὐδὲ 4ιὸὺς πεῖθε φρένα ταῦτ ἀγορεύων' 

Ἕκτορι γάρ οἳ θυμὸς ἐβούλετο κὔδος ὀρέξαι. 
[ἄλλοι ὃ) ἀμφ) ἄλλῃσι µόχην ἐμάχοντο πύλῃσιν' 
ἀργαλέον δέ µε ταῦτα δεὺν ὣς πάντ᾽ ἀγορεῦσαι. 
πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει Θεσπιδαὲς πῦρ 
Λάινον' ᾽Αργεῖοι δέ, καὶ ἀχνύμενοί περ. ἀνάγκῃ 
νηῶν ἠμύνοντο. δεοὶ ὃ) ἀκαχείατο θυμὸν 

πάντες. ὕσοι «{αναοῖσι μάχης ἐπιτάρροθοι ἦσαν. 

σὺν δ᾽ 

180 

ἔβαλον 4απίθαι πύλεμον καὶ δηιοτῆτα.] 

ἔνθ᾽ αὖ Πειριθόου υἷὸς κρατερὸς Πολυποίτης 

1069. οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν: πᾶς]ι- 
ἀθεπι ἀθν Ὑετσ]εῖοἩ ἴπι Κοπ]ιπ]ζῖν 
εἰπσε]αῖθεῦ 18660 ἀπτοα Απσαῦε 6ἶπε 
ἀθδπεβε]θεη τοτρετεϊθεπάεη Νεῦεη- 
ππιβζαπάθς, πετάεη, αἱς οὉ εἵπ Υου- 
ἀαικαῖᾳπ ταὶῦ ὅτε τνοτβησθσ8αησεη 
νᾶχθ, πι Ιπαικαν ἆἀῑο ἆεω Ύες- 
σ]ειοπεραπκί επύμα]ίεπάεπ Μοπιεπῦο 
αιεσε[άλμτί: νο]. 4 6ἴ---69, Ζα [ 524. 

1Τ1. πυλάων αὈ]αί. ἀαπεῦιν 7α 
χάσσασθαι. -- καὶ δύ᾽ ἐόντε -- Ν 
986, απο] ηαχγ συ οδοἳ: τα Β 299. 
α ὔδ8δ, ο 119. Π 154. Ὠαπιῦ ἵτείεῃ 
Ἠ1εν Ῥείπα ΑΡεοβ]α[ς 4θς Ὑετρ]εῖοῖ]ις 
4ϊο Ῥεϊάθα Ταρίπεπ απ βίθ6ι]ο ἆθν 
Ασλᾶετ ἄρετπαιρί (166). 

1Ττ9. Ὑσι. Ο στ. 
118. πεῖθε σ]εἰε]σεῖξὶσ πιῖί ἐ ἔφατο. 
1Τ4 -- 0 596. Ὑσ]. τα 4Τ9. ἐβού- 

Ίετο πο]]{ε Ίερεν. [Απμαπα.] 
115 -- Ο 414. µάχην ἐμάχοντο 

ἆἱε εἰγπιο]οσίεοπε Εϊσατ. 

Ὕ. 1Τ0--186ἱ ππατάεη τοηπ ἆεπ 
α]ίοι Ἐτίκθγη πας Ἠεεπί ναογπογ- 
{οπ. ΑὔΏσθβκεπεπ τοη 6ἱΠ76]Π6Π 
«οΏποτεπ Απείοίεεπ, πε]οπο ἆἀετ 
Απκάταο]κ Ῥιεζεῖ (τσ]. σα 1Τ7. 178), 
146 οπ{εσπεϊιάεπά, ἀαί[ς πας] ἆθτ {ο]- 
σεπάεν Εζᾶπ]απσ 195 ΠΠ. πιᾶλτεπά 
ἀθς; ερεη ετ2ᾶπ]τει Καπιρίες ἄῑε 
ἨΗαπιρίπιαβεος ἀ68 {τοῖεεπεπ Ἠεετες 
ηοςὰ σαχ π]ςηῦ ἄεπ ἄταῦεη ἄρετ- 
εοἩτῖθίεη Ἰαῖ. Ὀπ]ποπιετίβομ 1 
απο ἀά5 Ἡεινοτίτείεη ἆθτ ῬεχδοἨ 

46 Ώιοπίεν» 1Ττ6. -- Ὀριρενς Ιςί 
4ἱε Ἐνζᾶβ]αηπσ γοη Αδῖος᾽ Αποτις 
ομπε τεοβίεη ΑΡδοβ]α[5 απᾷ Πεσί 
ἀαπει ἀῑε Ὑετιπίαπσ π8Π86, ἆαίς 
ἀίθβε Ύθγβε απ Ῥήε]]ε ἀθτ ατερτῆης- 
Ἱοπεη Ετζάμ]πησ, πεἰοπο νε] 
νο Αβ1ος Ῥετιολ{είε, σδίχείεη βεῖεῃ. 
[Απμαπα.] 

116. ἀργαλέον 5ο. ἐστί. --- 8εὸν 
ὥς ππὶθ ἄῑε Μπςε; νσΙ. Β 484 Β. 

1ΤΤ. περί, πὶθ ὅ4. -- θεσπιδαὲς 
πῦρ ἤρετα]] 1πι Υδτββοβ]α{5, πε ξθῖσ 
{Ιαπιπιοθηᾶςς Έσθπςετ, Ἠϊθ6τ πο] 
1η Ἀδετιασεπεπι Βίπηπ τοη ἆθπι 
πεβής {ορεπάεπ Καπιρί: σα]. Ε τὸτ 
πτόλεμος, ἄγριος ἠύτε πΌρ, βοπ1θ 
µώχη καύστειρα ππᾷά μάχη δέδηε. 

118. Λάινον εολαιπυ απ{ τεῖχος 
Ῥθποσαηπ πετάεη 7 πιᾶββεη, ππορεί 
Ἀθοτ ἀἱο αππαζϊτμσοπεο Ίτεπππης 
Ῥοϊάςν Βεστί[ε απ ἆῑε ἆπτο] πὶσηές 
πιοβν]ετίο ἨἩειτοτπεραπς ἆἀ1εβεΒ 
Αὐὐπιοιῦς πι Απίαησ ἆες5 Ύσθχβες 
ἵπ Ῥομεπι αίσο Απθίο[ς εττερῦ. --- 
καί Ρὶδ ὠνάγκῃ -- Ο 1589. ἀνάγκῃ 
ποῦσθάταπβεῃ. 

1Ττ9. νηῶν: ζα 1505. 
180. μάχης Ρῖ6 ἦσαν: νβ]. Ρ 989. 
181. σὺν ὃδ᾽ ἔβαλον πύλεμον κ. δ. 

ηΒΟ] Απα]οβῖο τοη συνέβαλον ῥι- 
νούς -- ἔγχεα -- μένε. ἀνδρῶν 
4 44τ νσ]. Ι;τθ, πῖθ ῥύπαπι ο0Ίι- 
πιϊίέεγα. 

199. ἔνθ᾽ αὖ: τα ΕΙ. 
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δουρὶ βάλεν «{άμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου’ 
οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν. ἀλλὰ διαπρὺ 
αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ᾽ ὀστέον., ἐγκέφαλος δὲ 1856. 
ἔνδον ἅπας πεπώλακτο" δάµασσε δέ µιν μεμαῶτα. 
αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν' 

υἱὸν δ᾽ ᾽άντιμάχοιο 4εοντεὺς ὄζος "4ρηος 
Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατὰ ζωστῆρα τυχήσας. 

αὖτις ὃδ᾽ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 190 

᾽Αντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαῖξας δι ὁμίλου, 
πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην: ὁ δ᾽ ἄρ) ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη" 
αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα καὶ ᾿Ιαμενὸὺν καὶ Ὀρέστην 
πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χδονὶ πουλυβοτείρῃ. 

ὄφρ᾽ οἳ τοὺς ἐνάριζον ἄπ᾿ ἔντεα µαρμαίροντα, 196 
τόφρ’. οἳ Πουλυδάµαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἔποντο, 

οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔδαν, µέμασαν δὲ μάλιστα 
τεϊχός τε ῥήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας. 
οἵ ὁ᾽ ἔτι µερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρο. 

ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέµεναι μεμαῶσιν. 200 

αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ Λαὺν ἐέργων. 

188. «4ώμασον: ααξ ἀϊεεεῃ ΝαΠΙΕΠ 
εο]θιπί ἆἀετ Ὠ]ϊομίον 186 πας δά- 
µασσε απζιβρίε]εη: Ζα 948. --- κυ- 
νέης διὰ χαλκ. -- Ρ 294. Υ 89Π, 
νβ]. ω 628. 

184. Ὑρ]. Υ 998. ἔσχεθεν, ΟΝ- 
Ἰ6]κέ δόρυ: νρβ]. 4 96. διαπρό Ρτᾶ- 
σπαπί γετραπάεη πῇζ ῥηξ”, οἶιπθ Επ 
γετραπι ἀε; Βεπεραηπς {{18οὔσα), 
ψῖο ὦᾧ 164: τα 41858 ππὰ Ε 66. 

186. Υρ]. Υ 999. 4 91. 
186 -- ΎΊ 400. 498. 
197. ἐξενάριξεν ετ]ερῖο, νρ]. 195. 
189. Ἱππόμαχον: οἷπ ἀπάθγος Βοῦα 

ἀ6βΒ ΑπΤΙΔΟΤΟΡ Ἱππόλοχος ἄ 19». 
-- πατὰ ζωστῆρα Ζα τυχήσας, Ψθ 
Ἐ 98. δτο. τ 403. 

190. ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξύ -- 
Ξ 496. Ύ 3984. ᾧ 116. [Απμαπς.] 

15η, ἐπαίξας δι᾽ ὁμίλου --- Ρ 298. 
199. πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην --- Ρ 394. 

Ύρι. Ζα Ε, 980. --- ὕπτιος Ώἱ8 ἐρεί- 
σθη: Ζα 4 144. 

199. ΥΕ. 139. 
194 -- ϐ 271τ. Π 418. 

Υ. 196-- 250. Εϊπ ἆεπ Ττοθτη 
πησήιπβίϊισος Ζεἱοποπ. Ρα]γ- 

4απιας) Ἠατπαηπς απᾷ Ηοκίους 
Απιμοτἤῇ. 

196. ὙβΙ. Ο 848. ἀπ᾿ τα ἐνάρι- 
ζον. -- µαρµαίροντα πῖθ Π 068. 
Σ 190. 

196 Η. Ὑρ]. 88 Π. οἵ Βε]αδῖν, πο 
ποῦροι ἔποντο Ὀπιβομτείραπρ ἆἀ68 
Βηῇ]α]κέ5, πγε]ο]ιθΒ ἀάχο] οἴπεῃ σηγεῖ- 
ἴεη Πε]αανθαῦς 191. 198 πᾶμεγ 
ολματακ{οτ]α]ετῦ απά 199 σα ΑπίαηἾρ 
468 Ναοββαίσες ἆπτοὶ ἆαβδ Ώεπιοι- 
βγαδῖν οἵ ῥα απ{σεποπαπιθη στά. 

199. Ὑρὶ. 69. 
200. [Απβαημ.] 
901. αὐετὸς ὁ ιπέτης -- 319. 

Ν 622. υ 248. --- ἐπ᾽ ἀριστερά κτὲ.: 
Ζατ Πίπκαη ἨΙη (νοπι Α4]ετ αἲιβ) 
ἆαβ (οἴεσπθ) ΕτίορετοΙκ αὖ- 
βοππο]άσεπά, ἄρεχ ἆθβ Κτιεραγο]]ς 
Ἠπείσοϊ[οπά. Ώθν Αιβάταοκ ογκ]ῶτ 
βἶεἩ ἀαταίς, ἆα[ς ἆῑα 1ΗπΙθ, ππΘΙοΠΘ 
46χ Πίοσεπάο Αά]ετ ]άπσς ἆει Ἠεῖπθ 
4θτ Ττοευ Ἠϊπ Ῥεβοβτειοί, αἱβ αἶπθ 
Ατίὸ Αυρτεπζαπρ γοχροφίθ]]έ πχ, 
ψθ Ὀο6ῖ Ἠετοά. ΥΠ, 48 ἐπορεύετο 
ἐνθεῦτεν, ἐν ἀριστερῇ μὲν ἀπέρ- 
γων Ῥοΐτειον πόλιν. Ὠῖθ Έτους 



12. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. η ή 

φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 

ζωόν, ἔτ  ἀσπαίροντα' καὶ οὔ πω Λήθετο χάρµης' 
κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν 
ἰδνωθεὶς ὀπίσω' ὃ ὃ) ἀπὸ ἔθεν ἥκε χαμᾶζε 19 ο ὡτ 

ἀλγήσας ὀδύνῃσι, µέσω δ ἐνὶ κάμβαλ᾽ ὁμίλω, 
αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο. 
Τρῶες ὃ᾽ ἐρρίγησαν., ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν 
κείμενον ἐν µέσσοισι. «4ιὸς τέρας αὐγιόχοιο. 

δὴ τότε Πουλυδάµας ὃδρασὺν Ἕκτορα εἶπε παραστάς 210 
»»Έχτορ. ἀεὶ μέν πώς µοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν 
2 Δ / 2 λ 29 λ 2 ολ 24 

ἐσθλὰ φραζομένω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν 

δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν., οὔτ ἐνὶ βουλῇ 

εἴεπεπ 1πι Ῥήάεη ἄετ στιεοΠίβεπθη 
ΤιἈσεγπ]αποχ, ἄετ Ύορε] Κοπιπηῦ γοηπ 
Οείεη παπά Εϊεσί ἵπ ἆετ ΠΙοπίαπσ 
4ε5 ἄταβεπε ἄρεγ ἆῑε γοτάεττεῖµεη 
ἀεν Ττουι Ἠϊπ, ἆαπετ 906 µέσω δ᾽ 
ἐνὶ κπάμβαλ᾽ ὁμί]ω. 

902. ὙρΙ. ο 161. φοινήξεντα πασ 
Ἠ]ευ πηὰ 220, νβ]. δαφοινός Β 808. 

908. ἔτ᾽ ἀσπαίροντα οι]]ᾶτί ζωόν 
αἲς Ζεῖοεπεπ ἀεβ ΤιΕΌεΠΕ. --- καὶ οὔ 
πω, πὶθ 4 994. π ΠΙ. φ 193. γ 2856. 
ψ 116. ὦ261.---Λήθετο, ἀῑε Βομ]αηᾳθα. 

904. κόψε ᾱ. 1. Π1εὈ ἆθπ ΖαἨπ οἶτ, 
4α ἀἱδ Ῥομ]απρθ πΙομῦ εἰσεπί]οι 
Ῥεί[5έ. --- αὐτόν Ο)]εκέ ”α κόψε, 
1Ἠπ βε1ϱβῦ, ἆεπ Αάῑετ, ἔχοντα, 
σου βίθ ἵπ κοίποη Ἐτα]]θη Ἰαίΐο, --- 
πατά, πε 189. [Αημαηρ.] 

908. ἰδνωθεὶς ὀπίσω --- 8 8Τ5, 
Ἱπᾶστα οἱθ ταῖξ ἄθπα γοῦ ἄσπ Ἐτα]]θτ 
ᾷθες Αά]ετο {τοἰσερΙεβεπεπ Κορίε 
βΊοὮ Ζατῆσοκρος Εέρεπ 4ἱε Ετιακί 
4ε5 Αάῑ6ιτ. -- ἧκπε χαμᾶξε -- 
Ρ 999, αποΏ π 191. χ 84. 

206. ἀλγήσας Ῥατίο. Αογ. γοπι 
Ἐππαιος ἀες ΑΠεκίς, πο Β 2609. 
Θ 86. --- κάµβαλε, πο Θ 949. 

207. μλάγξας: Ζα 216. ---πνοιῃς 
ἀνέμοιο: 5οπεῦ τπῖδ ὤμα οἆθε µετά, 
Ἠϊ6γ ἀἄετ εἰηζασπθ κεοοϊανε Ταἲῖν 
1η ἀθπιβε]οεηπ ῬΙηηε: πας ἆεπ Ἠαι- 
οἶσπ ἀες [ιπάςθς, ἀἱθ 5ε]Ώεί Βϊεσαεπ, 
σ]ειεβδαπα ππι ἀῑε ἨΓείίο παῖῦ 1μπεῃ. 
[Ἀπμανρ.] 

908. ὅπως ΖεΙραγΗκε], πο γ 29. 
4 459. Κτ. Ρι. 69, 6δ, 4. --- αἰόλον 
αἷθ ϱομ1]]οτπάς, το]. 205 φοινή- 
εντα. --- ὄφιν πιατ Ἠϊες, πιῖῦ σθ- 

ἀεμπίειι ο τοι φ: τρ]. 
η 119. [Απ]μαπρ.] 

909. ἐν µέσσοισι Μαςο. απῖ ἀῑθ 
ΤΈτοει Ῥεσοσεη, πῖθ ω 441. -- ἄ4ιὸς 
τέρας αὐγιόχοιο -- π 820. Ε τ4». 

210 - 00. 
211. Ζαπι (σεάαπκεη νσΙ. Ν Τ26 Ἡ. 

-- ἀεὶ μέν πιπιει ἆπαχ, 6εσεπ- 
ϱαἱσ 9156 νῦν αὐτ᾽, νρ]. Π 60. 6ἵ. 
-- πως Ἱγβεπάπ]ε ἆᾱ. 1. 16Ἠ πεις 
πΊςΏ{ό πνίθ 68 Κοπηπηῦ, νρ]. πεδεῖο 
αιοπιοᾶο. --- ἀγορῇσιν Ἰοκα]ετ Ώα- 
Πν: Ἰπ ἀ4επ Υετεαπιπι]πηρεη. --- 
Ὀμτίσεπς 156 ἀΐθρει Ψογπιατξ 6εσοθῃ 
Ἠε]κίοτ πας ἆἀθδεεπ Ῥετεϊπ]]]1σ- 
κεῖς Ῥα]γάαπια) Ἠαῦ τα Ίο]σεπ 
(80) ααβα]]επά. [Απμανρ.] 

219. ἐπεί σιεὈί οπθ γεΙεΓθΒ 
απ9 4επ ἀοἆαπκεπ ἀθ5 Ηεκίοτ ἀῑθ 
Μοΐϊνο {ῆτ ἐπιπλήσσεις: παθῦτ]1ο 
-- ἀα, Ζα 4 119. Ι 941. σ δὔ5. --- 
ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν Ξ- φ 
819, ἆπ 65 αποἩ παἈτ]1ο] π]ο]Ὠ 
πη]ο]λῦ οἶππια] Ζ1επιζ: τρ]. ε 919. 
κ δι. 919. 

918. δῆμον -- δήµου ἄνδρα Β 
198, ἆεηπ Εὔταίεη ππά Ἐάῑεπ επί- 
ποσεπᾳοκοίσὴ (ΕΙ. Ἠοταῦ. Ερ!5ὔ. 1, 
1, 69: Ρἱεῦε εγίθ). οἴπο ἆθιι Ηε]κίος 
ἵη σε]ᾶςείσοτ Ί/εἶεο Ὀεϊσε]εσίε Β6- 
26Ίομπαπο ἀθς Ῥα]γάαπιας, ἆετ ἆοοῖ 
οἶπ6γ ἆθτ {ποίβοπεπ Ηεετ[άμτει πγατ 
παπά πας] Σ 250 Β. πας Ἠεκίοι Ίπ 
4ετ εησείεη οαρσας ϱἰαπά. παρέξ 
ἀαποθεη πες ᾱ. 1. αὈπεῖοπεπά 
πτοη Ἠεκίοι Απεϊομῖ: νβ. ὃ 848. 
--- οὔτε Ὠϊς πολέμῳω Ξ«- Β 209. 
[Απμαης.] 

ζεφυρίη 
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οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμω., σὺν δὲ κράτος αν ἀεξειν' 
νῦν αὖτ ἐξερέω. ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
μἡ ἴομεν «4αναοῖσι µαχησόμενοι περὶ νηῶν. 

ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀίομαι. εἰ ἐτεόν γε 
ὄρνις ἦλθε περησέµεναι μεμαῶσιν 

[αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ᾽ ἀριστερὰ Λλαὺν ἐέργων »] 

φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 

ζωόν' ἄφαρ ὃ) ἀφέηκε. πάρος φίλα οὐκί᾽ 
οὐδ᾽ ἐτέλεσδε φέρων δόµεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν. 

ὡς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος ᾿ἀχαιῶν 
ῥηξόμεθα σθένεῖ µεγάλω., εἴξωσι δ᾽ ᾽άχαιοί, 
οὐ κόσμω παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ) αὐτὰ κέλευθα" 
πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν ᾽άχαιοὶ 
χαλκῷ δῃώσωσιν., ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 

ὧδέ χ᾽ ὑποκρίναιτο Δεοπρόπος., ὃς σάφα θυμῶῷ 

η) ὄὔ 

Τρωσὶν ὅ 

914. δέ βοπἀςθτη. -- ἀέξειν εο. 
ἔοικε. 

215 - Ι 108. 9Ι4. Ν πὸδ. ψ 190. 

ἄριστα αἀνοτυία] πῃς εἶναι 816] 
Τα υεδίεη Ζαπ νετλα]{θη. 

216. μὴ ἴομεν Ξ ω 462. 
11. ὧδε: ἀῑθ Απβζμταηᾳ Το]σί 

οτεῦ 228. --- εὖ ἐτεόν γε ἴπι Υ618- 
βεἨ]π{[ς πο Υ 122. ϐ 408, πΕΏΠ 
ψΙτκ]1οἩ, πΙσΠί συγοῖβο]ηᾶ, ΒΟΠ- 
ἀετῃ: πῖθ 1ο] νοταπββθίσο. 

918. Ίρωσίν ὨὈείοπύες ΒερτΙβ, 
νοταα{ α)]θῖη 81οἩ ἀῑε γοταπβεείσαπς 
ῬαβϊεΒί. --- ὄρνις πας ρεάεληίθπι 
η ἀ4ετ Τηοεῖς, σρ]. Ι 925. [Απῃ.] 

919 -- 39301 16π]ς ἵπ ἆεπ Ὀθβίθη 
ᾠπε]]αῃ. 

951. ἄφαρ 5ο{οτί, π8ε] βαοἴπθπα 
Ἐτεσπεϊποη. Ώ]ο Γο]σεπάθη Ὑγοτίθ 
αἶπά π]οπί πιθᾶἈτ τοη εὖ 917 αἳ- 
Ἠῆπσίσ, εοπάετα τεῖπεηπ 1π 5ο]Ώ- 
εἰᾶπάίσετ Ἐτζάμ]απσ 208---306 ΚαιΣ 
Ζαβαπιππεη{ββ5οπᾶ ἀῑε Ρῆτ ἀῑε Ώεπίαπςσ 
465 Ζείεπεπβ πηομΙσείο Τ]αίβαςλθ 
Άη. --- Φίλα οὐκία, Υθ τεκέεσσιν 
955 αἶπᾶ απΒ ἆοτ Μεπβσπεπνε]6 
ΕΠΙΠΟΙΙΠΙΘΏΘ Ζΐρε: Ζα Β 911. 

2099. οὐδ᾽ ἐτέλεσσε αὈεο]αῖ, πο 
η 996: απὰ πΙοἩλῦ Καπι ος θΏβΒ 
Ζ1ε]. --- φέρων 2ᾳ δόµεναι (ναΙ. Ι 
951), ἹπβπΙαν ἆεντ νοιρεβίε]]ζεπ 
Έο]σε: 5ο ἀαῑξ ετ Ἠδ{ίο σεῃεπ Ἰὂπτ- 
πθῃ. -- Ῥα]γάαπιας ἨελΏί Ζποεὶ Μο- 

19. ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. 

215. 

220 

ἱκέσθαι. 

996 

πηοη{ο α]ς νησολάσ Εῆχ ἀῑε Ώδυίαπς 
465 Ζεϊσοπεπε Ίθχνου: 1) άν Ζτ- 
βαπηπιοπίτεβεη ἆθβ Ζεἴοπεπα πηῖῖ ἀθν 
Αβῖομς 4οτ Έτους ἆθεπ ἄταβενπ 7α 
ἀατομβομτεϊίεν (918), 9) ἀ4επ ϱἱ0ὔσ- 
Ἠσπεη Ὀπιεομ]ασ, ποάπτοι ἆαθγ 
Δά]εν ἆεπ ΡΕΠΟΠΠΕΠΕΠ Βίεσ παπά 
π]]ο Ὑοτίαιε ἆθββε]ρειπ νετ]ετῦ. 
Γ[Απβαπᾳ.] 

998. εἴ πρ τε: τα 4 85, Ἠϊθγ 
οππεο ΑἀγογβαδγρατθίκεΙ ἴπι Ναολ- 
ϱαῦσ. --- πύλας νοη ἆἄθπι ΘΙΠΘΊΏ 
Ἠαιρίίπος ἴπ ἆατ Μο ἆθ; Μαποχ. 

954. ῥηξόμεθα Ἐοπ]. Αογ., πίθ 
εἴξωσι, πα Βιηπθ 465 Επί. εκα οὔ. 

9965. οὐ κόσµω 1ΗβοίθΒ, ΥΕ. ν 
ττ. Κτ, Ρι. 48, 16, 19. --- ναῦφιν 
γοτίτοίοτ ἆοε αὐ]αῦῖν. ἄθπ. --- αὐτὰ 
κέλευθα, να]. 8 107. ι 261, ΑοοιΒ, 
ἀετ Εγίτεο]απᾳ. κτ, Ρι. 69, 4, 9. 
ἄεπαπετ πὔτάο ἆἄεπι Ζεϊοπεη ἀἷθ 
Ώεπίαπσ εηίβρτεσπεῃ: στ πεχᾷεη 
ἀ4επ Βοείίᾳ ἆθβ Ῥοπιβε]αροτ π]ο]ί 
Ῥοεπαπρίεη ΚΟππαη, βοπάετη παῖῦ Ύ εἴ- 
Ἰμέ ποάος ἆβχαβ 2αγῆοκσοβεΒ]α- 
66η πετάεη. 

226. Τρώων οῬ]εκίῖν ϱἰα[ί ἡμῶν. 
901. Ἐτειθε Ἠεπι]ββσοα: ναι. 6 

554. Π 650, πποϊίθε: νρ]. 145. [Απ- 
παπρ.] 

998, ὑποχρίναιτο πηῖῦ κέ υᾶτὰςε 
Ῥεφδοε]μεαῖά ρθΏαῃ, ἆαπβ Ζείοπαπ. 
ἀειίεῃ, νσ]. ο 1Τ0. -- Ῥα]γάαπιαβ 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 

εἰδείη τεράων καί οἳ πειδοίατο λαοί” 
2} 

τὸν ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ: 
»Πουλυδάμα. σὺ ο οὐκέτ) ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις" 
οἶσόθα καὶ ἄλλον μῦθδον ἀμείνονα τοῦδε νοῆδαι. 

εἰ δ ἐτεὺν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις. 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα Θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί. 
ὃς κέλεαι Ζηνὺς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι 5556 

βουλέων. ὥς τέ µοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν᾿ 
τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 

πείθεσθαι' τῶν οὔ τι μετατρέπομ’ φὐδ ἀλεγίζω. 

εἶ τ) ἐπὶ δεξί 2, λ 2 3ο / 
ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠελιόν τε. 

εἴ τ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 940 
ἡμεῖς δὲ µεγάλοιο «4ιὸς πειθώμεθα βουλῇ. 
ὃς πᾶσι Ὀνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει. 

εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 

ῬοσείοΏπεῦ πι]ς ἀἴθβθη Ἰοτίεη βεἶπθ 
Ῥειίπηπσ αἱβ εἶπο ἸΚαπείσεγεςβμίε. 
γσΙ. Σ 250 ππᾶ α 203. 

999, καί οἱ Ὀἱβδ λαοί -- | 98. 
Ῥιο ΟρίβΗϊνο ἴπι Ἠε]αθνκαίζο, πε 
ἵη Νερεπβᾶίσεν τό εὖ πεῦθῃ ἄθπι 
Ορί. παῦ κέ πι Ἡααρίβαϊσο. 

9950 -- Σ 984. ὑπόδρα 3π5 ὑπο- 
ὃρακ (ἕ-δρακ-ον) τοηπ ππθεπ απ[- 
Ῥμοκεπά, {1πβδί6χ, πατ Ὠδὶ δών. 

29581---354 -- Η δὔτ-- 560. 285. 
[Αημαπρ. 

2956. ὃς κέλεαι, πο Σ 286, ἵπ 
Ίο8ετ Ὑετκπάρίαπςσ πας ἆθπι γοί- 
Ἠετσεπεπάεην ἩΗαπρίβαϊα, οἶπε Ατί 
Ἰευμαίδεπ Απεταΐς: νρ]. σ 221. 
356. βουλέων Βαΐὐςοπ]ῆρκα. --- 

αὐτός εε]ρεῦ ἆ- 1, ἵπ Ῥετεῦπ]Ισοπετ 
ΟΒεπύαταπς, πεηη αποἈ ἀπτοῖὶ ἆας 
ος 4ετ Ιτίς 4 186 Π. -- ὑπέσχετο 
καὶ κατένευσεν αἰεπεοπάει Ύεε- 
ΒΟΒ]Η/{5. 

351. τύνη δέ: 4ει Εερεηςαΐή σα 
Ζηνὸς μέν 286 νετ]αησῖίθ πος]Ἡ ΙΠΏΘΙ- 
πα]Ὀ ἀεβ Ἠε]αδινεαίσες οὐωνοῖσι δέ: 
πηῖῦ τύνη δέ πηΙτᾶ ἀῑο τε]αίινε Κοη- 
βἰτα]κέοα (ὅς 986) νεχ]αδδεη υπά 
ἀας Ζπαϊίε ἀεᾶ εε]υςίληάϊσ σε- 
βία]{οῦ παηῖῦ Ηεννοτπεῦαπα ἆετ Ιάεπ- 
αἴδί ἄες Ῥαρ]ε]{ές ἆπτοὮ τύνη ππᾷ 
Ἠιεάειπο]απᾳ ἀθ5 Υετραπιβ (κελεύ- 
εις): νβ]. β 52--ὅδ. -- τανυπτερύ- 
Ύεσσι ΕΙσε]αίτεοκεπά τθίβη- 

Ἠοππετε Τε. Ι. ἆ4. 

εοπατπ]Ιομὲ αἷε Ῥεῖπι ΕἼ]ασε εἰαῖί- 
Ἠπάεπάε ΆΈεπεριπσ απὰ πῖτὰ 
γετᾶομ{θ]ΙςὮ ἆἀετ 956 πσεσεῦεπειπ 
Ῥοείπιπιπηρ Υοη βουλέων εηίρεσεπ- 
σεβύε]]{, 5οξετη Ῥεί ἄεη οἰωνοί Ατί 
ππᾶ Εἰολίαπσ 468 Ε]ασς Ῥεεοπάετς 
1η Βείταοηῦ Κατι. 

258. τῶν Ὦί8 ἀλεγίζω -- 4 60, 
τῶν ἀεπιοηδίσα[ῖν, 4ας Ριᾶδεπε π]οπί 
τοη ἀεπι σεσεπνᾶτίῖσετ Ε'αἱ]6, 5οπ- 
ἀειπ 1π α]σεπιεῖπεπῃ Βίππε, ἆα]οθς 
1η ἆεηπ {ο]σεπάεπ Νερεηβᾶῖσεπ ἀαθχ 
Ῥοπ]απκΏν: Ζα 5684. 

959. ἐπὶ δεξία: νΕ]. β 154. ο 100. 
--- πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, πῖθ ι 26. 
ν 3240, να]. Ε 267. 

940. τοί γε ἴτι Ζπεϊθεη βαίΐπ- 
σ]εᾶς, πνῖε ΙΤ’ 409. β 92τ. Ὀνψει- 
Βοίζθ: απο]. -- ποτὶ ζόφον Περό- 
ενγτα 5 ν 941. 

241. ἡμεῖς δέ εσεπεαῖζ Ζα τύνη 
πελεύεις 95 πας Ἰεάετπο]απσ ἀθς 
πείθεσθαι ἃπ8 3258. 

945. Ὑβὶ. υ 119. Β 069. 
249. ἀμύνεσθαι Ἐτ]κ]ᾶταηπσ νοῃ 

εἷς οἰωνός (Τα ιτσθ1ο η ἴπα 
ΦΙΠΠ6 οἶπετ σὂὔ]Ιεπεη ]]εης- 
ετκ]άγαης). Ηεκίοι βἰδ]]ό ἆθεπ 1ῆπα 
Ιπ Ἠ/οτίοη σεοβεηρατίθη Ἠαΐϊβο]][Β 
4ε5 Ζετε (986), ἀθ5 πιἈοεμίσεη Ῥ6ε- 
Ῥετιαομετς ἀεν ἀὐθίτ πά Μεπ- 
8επεη (249), ἂθετ ἆλδ Ὑοσθ]σπεΙοπθη, 
ἀᾳ5 Ζπατ αποἩ αἱ εἶη ἄ4ιὸς τέρας 

5 
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τίπτε σὺ δείδοικας πόλεμον καὶ δηιοτῆτα: 

εἴ περ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε περικτεινώµεθα πάντες 2456 

νηυσὶν ἐπ᾽ ᾽άργείων. σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσθαι' 
οὐ γάρ τοι κραδίη µενεδήιος οὐδὲ µαχήμων. 

εἰ δὲ σὺ δηιοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν ἄλλον 
παρφάµενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, 

αὐτίκ) ἐμῷ ὑπὺ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσειο.' 
ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ 

200 
 ᾱ ο 

ἅμ᾽ ἔποντο 

ἠχῆ Βεσπεσίῃ. ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 
ὦὤρσεν ἀἄπ᾿ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἀνέμοιο Δύελλαν. 

7 

ᾗ ὁ ἰΘὺς νηῶν κονίην φέρεν' αὐτὰρ ᾿4χαιῶν 
Θέλγε νόον. Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. 206 

τοῦ περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν 
ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος ᾽ἀχαιῶν πειρήτιζον. 

χρόσσας μὲν πύργων ἔρυον. καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις, 

αἰγιόχοιο (209) σι] ππὰ Ἱπ ἀετ νοπ 
Ῥτ]γάαπιαβ ϱεσεβεπευ ὨΏοευίαηρ νοη 
Ίηπα πῖομῦ αησε[οσμίοη νητά, αὖθτ 
ΊἨπι 6ἶπθ ποπίρογ αἴσμοτο ΟΠ ετ- 
Ῥατανς εοπεϊπέ απᾶ Υοτ α]]επι ἆθπι 
1π 1Ἠτη τϊομίῖσεη βἰ{]εῖεη θβεῖσ 
(245) πἀετερχίοΏ{. ΎΥρ]. αποἩ β 
180 Π. ΛὈπεῖϊίεν Ηοεπι. νρ]. Ο 496. 
ϱ, 600, [Απμαηρ.] 

944. ἸΠεῦ]μαίες Αργηάείοη ἆογ 
1εἰάεπβδολμα{ζ. Ηε]κίος βείζέ Ἠδηπεπά 
Ῥεῖ Ῥπα]γάαπιας αἱς ἄταπᾶ αοἴπθι 
Ἠαίες Εοϊσ]ιαίε νοτατβ. 

946. εἴπερ γώρ τε: 7ᾳα 481. Ώιε 
Ῥερτήπάππς Ῥε2ϊεμό Βἱοῖ ααξ ἆθῃ 
πεσε{Ίγεη ΒΙππ ἆθτ γοτπεγσεπεπάθη 
Έχασε: 7α Τ 541. -- ἄλλοι ἆπτο]Ἠ 
γέ Ὀείοπί πι εσεπεαῖ σα ἆθτα 
σοέ ἀ4ε9 Ναομεαίζεε: τα 6 1568. -- 
περικτεινώµεθα, πο ἆ ὔδ8, ἆθτ 
Κοπ]απξῶν Ἰπ Γαὐατῖβοηεπι ΒΡΙΠΠΘ. 

246. δέ ἴπι Νασμεαίσο πας] εἴ 
περ, Τα 4 161. -- δέος ἄταπᾷ σαχ 
ἘπτοΏί, πο 4 156. 

941. µενεδήιος νβ]. Ν Τ15: οὐ 
γάρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ µίμνε φίλον 
κῆρ. -- µαχήµων πηιχ Ἠ16Υ. 

249. παρφάµενος ἐπέεσσικ-- β189, 
Ῥεβο]μπαίσεπά; ἀετ Ζαᾳβαΐζ ἐπέεσ- 
σιν νετείἈτκ{ζεπβερτιβ ἀεβγετΏατης. 

950. Ὑσ]. τα 4 458. αὐτίκα 890- 
{οτῇ, 1π' ἀτοπεπάρι Ῥρτασπε, γρ]. 
αἴψα 4 908. 

Υ, 951-289. Ἡθ]κίοτα ΑπστιςΕ 
απξ ἀῑο Μααεχ παπά ἀῑε Ῥοδϊιάεη 
Α198, 

201 -- Ν 8858. β 419. ὃ 46. 104, 
902. Ὑρ]. Ν 684. ἠχῇ Δεσπεσίῃ 

βίοπεπάο Ὑοετυιπάππσ Ίπι Ὑετβεϊη- 
ραηρ. -- ἐπί Αἀνετο ἆασα. 

9654. αὐτάρ πἩρΗ 8η ώρσεν 6ἶπθ 
Ἐτ]θπίεταπς 8η, Ὑε]οῃἉθ 1 ἆθπ Ίπι- 
Ροτ[εκίεη Θέλγε ππὰ ὄπαζε ἀῑο ΑΌ- 
ΒΙο]ς ἀθβ ᾖΖεπβ ἀαροῖ απθϊ]τῦ, 
[Απήαπς.] 

200. θέλγεννοτφϊττίςθ,]Ἀππίο, 
να]. Ο 555: τοῖσι δὲ θυμὸν ἐν στή- 
Ώεσσιν ἔθελξε, Λάθοντο δὲ θούρι- 
δος ἀλκῆς. -- Τρωσίν Ὀὶἱβ ὄπαζεν 
ε5.4).8.ή. Ἡ που 

906. δή παππιΘΊΧ. --- τεράεσσι, 
σεπηεῖηί δὲ πἩπχ ἀ4ἱο ΦΔύελλα. --- 
βίηφιν 1πτεχ εἴρεπεη Κταβῦ Ίτα 
ἄερεπεαί5 σα Ζει) Ἠαπτ2είοπεη, 
νρ]. 158. 

201. ῥήγνυσθαι: ἆθτ ΤΠΕ. Ώ6ῖ πει- 
ρητίζω ηαχ Ἠ16Υ, 

908. κρόσσας μέν, ἆει ἄερεπβαίᾳ 
{ο]σί 265 οὐδέ. Ώα8 τεῖχος Ι8ῦ εἶπ 
πας ἈῬθ6ίποη απᾶ Βαιπιβίὂππθα 
{απάαπιεπθθγίεν (υσΙ. 99) Ετάνα]], 
4ες απβ ἆετ Ὦ6ί ει Ηετεθε]αηρ 
465 ἄταβεπε ϱαψοππθπεη Ἐτάρ ππὰ 
ας Βραστεπγγοχ]ς Ὀδείαπά, πᾶλτεπά 
4ϊε Τήτπιο απβ Ἠδ]σειποη Βα]κθπ 
αι{σα{μτί πατεη (νβ]. 86). ία 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 

στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ) ᾽άχαιοὶ 
πρώτας ἐν γαίῃ Θέσαν ἔμμεναι ἔχματα πύργων᾿ 
τὰς οἵ γ᾽ αὐέρυον., ἔλποντο δὲ τεῖχος ᾽άχαιῶν 
ῥήξειν. οὐδέ νύ πω «{αναοὶ χάζοντο κελεύθου, 
ἀλλ᾽ οἵ γε ῥινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις 
βάλλον ἂἀπ᾿ αὐτάων δηίους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας. 

ἀμφοτέρω ὃ᾽ 4ἴαντε κελευτιόωντ᾽ ἐπὶ πύργων 

πάντοσε φοιτήτην., μένος ὀτρύνοντες ᾽άχαιῶν, 
2 / 2 ὠ 2 ἄλλον μειλιχίοις., ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσιν 

νείκεον., ὅν τινα πάγχυ μάχης µεθιέντα ἴδοιεν' 
ὦ ιλ { / πο 2 εξ ο σ / »ῶ φίλοι, ᾽ργείων ὅς τ᾽ ἔξοχος ὕς τὲ µεσήεις 

26056 

ὕς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες ὁμοῖοι ν9 -ᾱ [ο.] 

εν) / 2 / -” 3Η ”! ο . 

άνερες ἕν πολέµω, νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασιν 

πρόσσαι (νο]. 444) εἶπὰ πνγαἈγβοΏθῖη- 
ο οΏεη απι Ἠαπᾶε ἀε5 ΊΝα]]8 
γοτερτϊησεπᾶε Βα]κεπ, απ{ πγεἰοπεπ 
ἆἱο ΕΒταβδιπαητει (ἐπάλξεις) ταἨ{θη, 
εἶπα Κτασβρα]κοτ. -- πύργων 
4ει Μαπετ: τα]. 257 παπά 261, 7α 
Ἡ 9898. -- Ὠϊο Ἱπιρετεκίε εἴεπεῃ 
ἄε οοπαξι, ἔρυον 5αοπθεη Ἠεταῦ- 
Ζατ61/[56η, 80εγ ἔρειπον 5αοἈ {επ 
απισαβ{ῶχσεη. [Απμαπρ.] 

969. στήλας εἄπ]επατίῖσε Ρ{εΐ]ετ, 
ταπάρίδϊ]ετ, --- µοχλέω παχ Ἠϊθς, 
της Ἡερε]η Ὀεαχρείιίεη, ετβδοηΏζ- 
ἴ8τΠ, 6ΕεΠΔΊΘΥ αὐέρυον 261. -- ἄρα 
πᾶπι]1ο]. 

960. πρώτας Ῥτλάϊκαν τα ἄς, 
ΑΠ πεΙζθβίθεη ηβοὮ τοτη, Ζι- 
νοταᾷεχβί. -- ἔμμεναι Ιπβπ. ἆθβ 
Ζνψεοχκα. 

961. αὐέρυον, πα 4 469: εποἨίεῃ 
ες 1π ἀἱο Ηδπο Ζα Ἠεθρεπ ππά 
5ο ππιζαψθτίθη. --- ἔλποντο δέ 1π 
επΙαβίικομετ ἈῬίε]]απσ σα αὐέρυον 
σιεὈί Εῆτ α]]ᾳ τοτμεισεπεπάεπ Ύετβα, 
τοη 368 απ ἀῑο ἀῑε Τηᾶ[σκεῖς Ῥε- 
σ]εἰνεπάο Ῥπιπιπης. 

9609. γε]. 2α 4 604. 
968. ῥινοῖσι βοῶν, πε Ν 406, -- 

ἀσπίσι. -- φράξαντες: 5ἷθ απιζᾶτπῃ- 
ἴοη ρειεΏκατα πδ ἆθπ ἀῑεῖπί απ 
αἰπαπᾶοτ σετεϊπίεη Ῥομι]άεπ ἆἀῑε 
ΒταείνεήπτεἨ: ται. Ν 190. Ο 666. 
Ῥ 268. 

964. ὑπὸ τεῖχος: Ζα Β 216. ὨὈϊε 
ἩΓοτίο ὑπὸ --- ἰόντας υειβδαίζεη πη8 
π]εᾶετ ἵπ αἴπεη ΓΠῆπετοη Μοπιεπό 

4ετ Ἐτζᾶῃ]αηπσ 7ατᾶοκ, πο ἆῑθ 
Έχουυ ει ἀεντ Μαπετ 5ἶοῖ πᾶμετη, 
παπά 1π ἀἴθεεπι Μοπιεπῦ βἶπᾶ απο] 
4ἱε {οἰσεπάεη οτε ἆθτ Ῥεϊάεπ 
ΑΙ85 σεβργοςμεηπ Ζα ἀεπκεῃ. 

2606. Ύοπ ἆεπι στοίβεη Αἴάβ ναΥ 
Ζυ]είζὲ ἀῑε Ἠεάς 4 ὄ9δ. -- πελευ- 
τιόωντε Ἐτεφπεπίαξιν τα κελεύω, 
πτχ Ἠ]ες υπά Ν 136. ΓΑπμαπρ.] 

9606. ὀτρύνοντες ἄε εοπαία: Ῥ6- 
πιΠηῦ Ζπ ΕΥΠΕΟΚΕΗ. 

267. ἄλλον -- ἆλλον οἈπε μὲν 
-- δὲ, πίε Σ 5896. ὃ 6925. Ὠϊεβε 
6Μεάεταπα Ρ1άευ ἀἱε πᾶπετε Απβ- 
{ἤἨταπσ Υοη ὀτρύνοντες, ἵη ἆθτ 
Ἰεῖςε, ἁἀαΐς σα ἀεπι θχεῖεη ἄλλον 
ποσἩ ἀλ5 ῬατίιοΙρίαπι ὀτρύνοντες 
σεἀαελῦ πτα, πᾶλτεπά ἀάς ΖΥγεῖζο 
σ]ιεά 1π ἆας Ὑετραπα ΕπΙναπι ἤρει- 
σθσαησεη Ιδ. σι. ὅ ὅδ5δ--δδτ. 
ϐ 9468 -- ὃν τινα πιῦ ἴδοιεν 
Πεταβῖν: τσ]. Β 188. 4 3240. Κ 489. 
[χίσοτς σολῦτή ἀϊ6βετ Πε]ανεαῦή 
ηιχ 7α ἆθεπι ]εῦσῦεη γοτΠπετρεΒεη- 
4επ (εᾶα. 

969. ᾽Αργείων ἄεπεῖ. ρατΏῦ. αὉ- 
Ἠᾶησίσ γοη ὃς τε; ἀῑε τοχαησθείε]]- 
ἴση Ἠε]ανςᾶῦσθ πετάει απ{ςεΠΟΠΙ- 
ΠΊΘΏ 271 1η ἅπασι. -- µεσήεις παχ 
Ἠ16χ, ηΘΏεηπ µέσος, πὙῖθ φαιδιµόεις 
Ν 686 πεῬεν φαίδιµος. [Απ.] 

210. ἐπεί Ὦϊ8 πολέμω πιοβιν]ετό 
4ἷθ γοτπετσεμεπάθ Ῥοίαπα 4ετ ὃ 
ΚΙαβεεη. -- οὔ πω Ἱηπ Κθ6ΙΠΕΥ 
ἨΓαῖςε, Καϊπεεπθρς. 

911. ἔπλετο Δον. ἐταῖ οἱη, τρ]. 
ο Ἡ 
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καὶ ὃ) αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. 
τετράφθω προτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας, 

ἴεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε. 
αἵ κε Ζεὺς δώῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 
νεῖκοο ἀπωσαμένους δηίους προτὶ ἄστυ δίεσθαι." 

ὡς τώ γε προβοῶντε µάχην ὤτρυνον ᾽άχαιῶν. 
τῶν δ᾽., ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι δαμειαὶ 

ἀλλὰ πρόσσω 

19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 

μή τις ὀπίσσω 

ἥματι χειμερίω, ὕτε τ᾽ ὥρετο µητίετα Ζεὺς 
νιφέµεν. ἀνθδρώποισι πιφαυσκόµενος τὰ ἃ κῆλα" 280 
κοιµήσας δ᾽ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ 
ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους 

καὶ πεδία λωτεῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα" 

καί τ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς κέχυται Λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς. 

χῦμα δέ µιν προσπλάζον ἐρύκεται" 

κ 9278, να: Ιείσί ϱἱευί ος Καπιρί- 
αγηοίΕ, ἔργον, νε 416. 

210. καὶ δέ αΌ εν αποἩ. -- µή: 
Γο]σογπάος Αργπάείοηῃ. 

915. τετράφθω Ῥεγέ,. 4θ8 ἆαπετη- 
4εηπ Ζαβίαπᾶςθε: Πα]ίο εἰο] σθ- 
υοπἀςαί. -- ὁμοκλητῆρος ἀκούσας 
Ξ- Ὁμ 469, ὁμοκλητήρ η 8η 41θ8θΠ 
Ἠθίάση Ῥίθ]]οπ, οἵπ Μαμπογ Ζαπα 
Καπιρε, πο Ἰθίσί Αἴαβ, νρ]. 419. 
[Απ]λαπς.] 

214. πρόσσω ἴεσθε, νο]. Ν 291. 
Ο 545. ΤΠ 589. --- κέλεσθεβο, πρόσσω 
Γεσθαι. 

2156. αἴ κε --- δώῃσιν: νρ]. 4 128. 
Ὀλύμπιος ἀστεροπητής -- 4 80. 
609. 

2τ0. ἀπωσαμένους τσ]. 
ππᾶ Η 848: ο, ἡμᾶς. 

2Ττ. προβοῶντε πιατ Ἠϊ6τ, 8ἱ8 
βοὴν ἀγαθοί Ιαα6 τα[επά, ποῦοῖ 
πρὀ ἀἱε Υετυτεϊπησ ἀ88 Ιθαἱ6Ἡ 
Έοπεβ γεταπβομαπ]οἩί, --  μάχην 
ὀτρύνειν πατ Ἠΐετ, νᾳ]. 266. [ΑπΙ.] 

218. τῶν δέ, ἀἷς Ασλᾶας, αι{- 
6ΕεΠΟΠΙΙΘΗ 28Τ ὧς τῶν: σα Ἐ 409. 
- ὥς τε πς Κοπ].: σα ΡΒ 4Τῦ. 
νιφάδες χιόνος ἆῑο Ἐ]οσκεπ εἶπος 
Βεμπεεσθε{ῦΏοτα. 

980. πιφαυσκόµενος ΝΘΠΏ 6ἵ 
είπεν, οὔ{εηπ Ὀ ατα 1]. --- τὰ ἃ 
κῆλα ἀϊεβο 5ε]πο ΕΡ{61]6, ἀῑο 
ΒοἩπεεΠοσΚεή. κῆλον εἰοἩί παν 
γοπ ἆ4θ6ηπ (88οποβεεη ἆετ (δίίος, 

ϐ 3206 

ἄλλα δὲ πάντα 985 

Ώοτ σ8ηζθ Ζαραῦσ 4ὖεχ εαρί, ἆαίβ 
768 οἴπο απ[βοτοτάεπ{]σ]ο τ- 
καπρ Ὀοεαυβιομαρίέ, πὶίο Κ 6Π. 

981. Απβημταηρ 468 ἵηπ ἀεν ΕΙπ- 
Ἰοϊαπρ ἀος Υετρ]είο]ς (28 πίπτωσι 
Βαμειαί) ππαοἀθαίσίου Ὑετρ]εῖομ»- 
Ῥαπκίθς. --- ποιµήσας, πΨὶθ µ 169 
(κύματα): νρ]. ΗΒ ῦλ4. ὃ Τῦ8. ε 984, 
απο} ἕ 4Τῦ. -- χέει Αο. χιόνα. 

282. ΡΟΙΨβγπάείοη τη] καί. -- 
πρώονας ἄκρους ψῖο 6 ὅστ -- Π299, 

988. λωτεῦντα 318 λωτέοντα, πας 
Ἠ16Υ. 

984, καί τε ππᾶ 8θ]9846, αἰεῖ- 
μειπᾶ, νο Ι 610. ϱ 486. -- ἐφ᾽ 
2α πέχυται ππᾷ άανοηῃ αρλᾶπσίς 
λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς ἁλός. ΜΙί 
ἀαπι Ῥετίεκί νοτ]ά[ευ ἀ4ετ Ὠἱοπίεν 
4ἱο Ῥομάεταπσ ἆθβ Βεμποεία]]ς 
βο]υβίτπά ρεβομταϊιρύ 419 ποτΠερεπᾶοθ 
Ἠπ]καπρ, νΆς ἀπτο] ὄφρα καλύψῃ 
281 νοτρεταϊθεῦ 180. --- ἀκταῖς: 
Ῥαἰϊνίογπι αα[ αἴς, Ψ6 ποςἩ ε 119. 
{ ΤΙ. [Απμαπρ.] 

286. κῦμα δέ πα 6ερεπεαί” 2α 
Άιμέσιν τε καὶ ἁμταῖς. -- µίν τα 
ἐρύπεται Ἠ8]ὸ 1Ἠπ νοη βἶοἩ σατῆῖο]ς, 
κο ἀπ[α ος πἰοἈὲ Ὀϊ ἴπ9 86ος 
βε]ῦ5ί γοτάτίησεη ΚαπΠ, πὙεἩτῦ 1η 
νοπβῖολαῦς, -ᾷας ΜΓθάϊπα ἵπ ἀἱθβθτι 
βίππο πας ἠΐθν, -- προσπλάζον: 
τρ]. 1 688. --- ΜΙν ἄλλα δὲ πάντα 
Κκελτῦ ἆθτ ἀθάαηκο νψ]θάθτ Ζτ 984 
ζατῆςκ: τα Ι 95884. β 2τ6 1. 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. μή 

εἶλυται καθύπερῦθ’. ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ «{ιὸς ὄμβρος" 
ὡς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο 8αμειαί, 
αἳ μὲν ἄρ᾽ ἐς Τρῶας., αἳ δ ἐκ Τρώων ἐς ᾽άχαιούς. 
βαλλομένων τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρειν. 

οὐδ' ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιµος Ἕκτωρ 290 

τείχεος ἐρρήξαντο πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα. 
2 ος] ϱν ον / ’ λ 

εί μὴ ἄρ' υἷον ἓὸν Σαρπηδόνα µητίετα Ζεὺς 

ὥρσεν ἐπ᾽ ᾽Αργείοισι, λέονθ᾽ ὣς βουσὶν ἕλιξιν. 
αὐτίκα ὃ᾽ ἀσπίδα μὲν πρόσθ᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐίσην, 
καλὴν χαλκείην ἐξήλατον, ἣν ἄρα χαλκεὺς 296 

ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς 
χουσείῃς ῥάβδοισι διηνεκέσιν περὶ κύκλον' 

τὴν ἄρ)᾽ ὅ γε πρόσὃε σχόµενος, δύο δοῦρε τινάσσων 

386. καθύπερθε: γαι. Σ 968. 
ὅτ᾽ Ὦϊβ ὄμβρος -- Ε 91, ἂὔρος 
ὙἩΓαίίετ, ηαχ Ἠ6γ τοτη Βοιπθεξα]]. 

281. Βεῖ ἄει ΑππαἩπιο 465 Ὑεχ- 
ΡΙεΊομα πχὰ 4ά5 218 παχ γοη ἀ4επ 
Αολᾶάρεγη τετείαπᾶεπο τῶν απ{ Ῥεῖάς 
ΚἈταρξεπάθ Ἑαχίεῖει Ῥεσοσειπ: 7α 
169, τπᾶ τη]; ἀμφοτέρωσε, πε 289 
ταῖς βαλλομένω», παολἀτοκ]ς] ἀει 
ποςἩ 5]είεμο Ῥίαπά ἀες Καπιρίες 
ὈδσειοἨπεῦ: να]. 6 67. -- πωτῶντο 
Πεναἄναπα Ζα πέτοµαι, ψ1ε τρωχώω 
Ζι τρέχω, τρωπάω 7α τρέπω, πχ 
Ἠΐεχ, εοπεί ποτάοµαι. --Ὁ πωτῶντο 
Φαμειαί -- πίπτωσι Ώαμειαί 218: 
γεισ]ειομαραπΚύ. [Απβαπρ.] 

988. ἄρα πᾶπι]1ο]μ. -- Τρῶας 
της Ώεμηππσ ἆθ5 α ἵηπ 4ετ Ἠεῦιπς. 

989. βαλλομένων Μαάα., παν Ἠ]ετ 
1π ΤΕΟΙΡΓΟΚΕΣΥ Βοάοιέιης: 1πάεπα 
5ἶθ αἰπαπάετ πατίθη. --- ὑπέρ τη] 6 
Άος. ἄθετ --- Ἠϊπ. δοῦπος ὀρώρει 
Ξξ Ι 5τ8. [Απμαπρ.] 

Υ. 990-- 550. Βατρ8εάοπ, ΥοἩἨ 
Ζε6επ8β εττερί, τᾶβίεῦ 510Ἠ ζππι 
Βίατηω, Ὀηπεττεάππστιι{σ]αι- 
Ἐοβ. 

990. οὐδέ πηῦς πω ππᾶὰ ποςῇἩ 
π]σ]ῖ, 5εΠ]Ιε[βί 516Ἡ απ ἆῑθ τοί- 
Ἠεισεπεπάε Απεζηταησ νου ἆεπι 
61είοπεη Ῥίαπάε ἆἀε8 Ἐαπηρίες, 
ποταιξ ἀ85 ἀπτοῖ γέ Ὠείοηίθ τότε 
Ἠϊηγγεϊεῦ. [Απβαπρ.] 

291. Τρι. Ν 124 απᾷ 7α 191. 
995, Όας Απάτίησεη ἆε5 Βατρθ- 

ἀοη Παῦ ἆπαχ π]επί απ ζε]ανχ ἀῑθ 
Ἐτεϊτππαπς ἆεν Μαπεχ σαχ ἘΈο]σο, 
Ῥενητκί αὐθτ, ἆα[ς ἀετ στο[Βε Αί.8 
σοι θοίποα Ῥ]ΐπο αΏθθγαίοι γη]τὰ 
πηά ἀαάπτοη Ἠεκίοτ [Πεῖο Ἠασπά 
εταᾶ]ς. Ὀυτίσεπε πατ Βατρεάοηῃ 
τίετ ασε τοτπεχ (Ε 660 Π.) π]ο]πύ 
αποεάεαίεπἁ γετψαπὰεῖ. 

398. βουσίν ἀ. 1. ἐπὶ βουσίν, αἱ8 
οὗ ἐπῶρσεν νοτπειρεσαηρεη πᾶτο, 

994 -- ὅὦ ὅ8ι. αι. Ἐ 800. 
ἀσπίδα µέν: ϐ5 βο]]ζθ εἶπ ΖυγεϊζθΒ 
6μεᾶ (δοῦρε δέ) {ο]σεπ, αΌει ἀῑεξε 
ἀμεάεταης 18ῦ 1ηΐ{ο]σο 4ειτ Απδζζμ- 
ταησ 296--293, πε]επο ἆῑο Διί- 
ηθἨπιθ Ίεπες ετβίεη (]θάος πι 
Ῥατβοϊρ. 32886 νεταπ]α[»ίε, απΐσε- 
6ερειπ. [Ἀπμαπρ.] 

996. ἐξήλατον παχ Ἠϊ6τ, πας ἆθΠι 
Ἠαπαππεχ πεἰτίερεη, σας ρθβοἈπηίθ- 
461. -- ἣν ἄρα χ. -- Ο 809, πε]- 
οπεηπ πᾶπι]1σῇἨ, θροχεσεΏεοπος 
Πε]αΙνεαί.. 

296. ἔντοσθεν κτξ. 5επ]ε[εὲ βἶσ]ι 
1η Ῥοτπι ἀ4θε5 ἀεσεηββίζθς απ ἆ6π 
ἨΠε]αβνεαί απ, ἵηπ πε]οπεπι ἆἀἱθ 
Ἠετείε]]αηπρ ἀ4ετ ἄ α[86εχτθπ, ΟΌετεηῃ 
Μεία]]ρ]αίίο Ῥεδομτίεῦεη γηϊτά: νσ]. 
Ἡ 998 τιπὰ σα Η 920. -- θαμειάς: 
46 Βοπ]]ά ἆο9 Δίας Ὀρθβίαπά απβ 
βΊερεπ Ῥήεγημπίθη. 

291. ῥάβδοισι πι] Β{1ξέετ, δι- 
ηνεχέσιν πἰπάπτολσελοπάση. --- 
περὶ πύπλον τησ ἵπι Ἐτοῖςε ἆ. Ἱ. 
ἄρετα]] ααΐ ἆετ Ἠυπάπηπσ ἆθβ 
Φομ]]άες. 
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βῆ ῥ) ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίροφος, ὕς τ᾽ ἐπιδευὴς 
δηρὸν ἔῃ κρειῶν' κέλεται δέ ἓ Βυμὺὸς ἀγήνωρ 
μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὺν δόµον ἐλθεῖν: 
εἴ περ γάρ χ᾽ εὔρῃσι παρ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας 

σὺν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα. 
οὔ ῥά τ) ἀπείρητος µέμονε σταθμοῖο δίεσθαι. 
ἀλλ᾽ ὅ γ᾿ ἄρ) ἢ ἤρπαξε µετάλμενος ἠὲ καὶ αὐτὸς 
ἔβλητ ἐν πρώτοισι δοῆς ἀπὺ χειρὺς ἄκοντι" 

ὧς ῥα τότ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὺς ἀνῆκεν 
τεῖχος ἐπάϊῖξαι διά τε ῥήξασθαι ἐπάλξεις. 

αὐτίκα δὲ Γλαῦκον προσέφη. παῖδ) 'Ἱππολόχοιο" 
»Γλαῦκε. τί ἡ δὴ νῶι τετιµήµεσθα μάλιστα 

ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν 
ἐν 4υκύῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὣς εἰδορόωσιν; 
καὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ἐάνθοιο παρ ὄχθας, 
καλὸὺν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης πυροφόροιο. 
τῷ νῦν χρὴ 4υκίοισι µέτα πρώτοισιν ἐόντας 

999. βῆ Ὀϊς ὀρεσίτροφος -- ζ 190, 
ῬΏει [ο]πεπᾶε Υεχα]εῖομ ΕήἨτῦ Λέον” 
ὣς βουσὶν ἔλιξιν 998 απβ. 

900. ὙΡ]. ζ188. κέλεται δέ Ῥ]]άαί 
οἶπο Ατί ἈΝαομεαίσ τα ἆθπι ΥΟΙ- 
Ἠεισεμεπάεηπ Ἠε]ανεαίζ, ἆετ ἀῑε 
Ῥεάειπίαηπσ οἴπος Ῥοάϊπσιπσφεαίζεβ 
Παί: ἆθηη {τεῖιρί 1ἨΠ. 

901 -- ξ 194. καί ΒΟΡΔΥ. --- 
πυκινὸν δό ον σταθµόν 904. 

802. αὐτόφι --- δόµῳ. --- βώτορας 
ἄνδρας, πο ϱ 200. ξ 102. [ΑπΙ.] 

808. περὶ μῆλα, νο Κ 188. 
804. οὐ τα ἀπείρητος, ἵπ ακύῆνεπι 

ΨΊηπε, πο β 1Τ0, νβ]. 901 πειρή- 
σοντα. -- µέμονε 15 σεψ]1]]5, 
66ΒΟΠΠΕΠ. -- σταθμοῖο. αὈ]ανν. 
6εη. --- δίεσθαι 51ο]ἳ 5οἈθπο]λθη 
Ίαβεη, Βϊεποπ, ἵπ ἄἶθβετ Ῥοάςι- 
ἴαηπς παχ Ἠϊε6χ ππᾷ ὉΦ 4π5. 

8056. Ῥίο Αοτῖεε ἤρπαξε απᾶ 
ἔβλητο σεῦεπ αΏβοβ]ε[βοπά 4άς Ἐπά- 
τθκι]αῖ ἄθβ ΡαΠΖεΠ Ύοραπρε (Ζα 
4 ὅ55). -- μετάλμενος, π1θ 4 558. 

806 -- 4 616, νο ἐν πρώτοισι 
Ῥαββδεπάοτ ἰοἩέ, 4ᾳα Ἠϊεγ πεάεν 
λέουσι ἀεπκύαχ, που] ἀνδράσι οἆετ 
µήλοις ΣαἱπΙβι. Ὑσ]. Ζα Υ 118. -- 
θοῆς τοη ἀετ Ἠαπα παχ η1εχ (4616 
ἐμῆς). -- ἀπὸ χειρός τα ἄκοντι. 

19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 

516 

801. δυμὸς ἀνῆκεν νοτρ]ἰοηθι 
πας 998 παπά βῇ ῥ) ἴμεν 999 παὶαί, 
ἀα[ς ἀἱο Απφγεηπάπησ ἆἀθ5 Ύοει- 
σ]εῖομς ἆῑο Ἐττιλμ]απςσ ααξ 6ἴπεῃ 
{τήπετοη Μοπιεπί ΖατΏοκΓά]τί. Ώθεπη 
4ᾳ5 βῆ 299 ν]τὰ οτε 880 π]εᾶετ 
ΔΗΓΦΕΠΟΠΗΤΙΕΗ, 

808, ἐπάϊῖξαι παξ Ασοι βηβϊν- 
ΠΙΘη Ρ6ΡΘΠ, 85ο τα Ἠϊθ6ς, εἴπαβ 
απάἆθτε Η 2940. --- διά ταῖς ῥήξασθαι, 
80Ο ηΙΣ Π16Υ, 

309. [Αημαηρ.] 
810. τί ἡ δή παταπι 4οοἨ πα. 

--- τετιµήµεσθα Ῥεχέ, ἆθβ ἆαπαθεπ- 
4επ Ζιβίαπάθεη: βἶ1πά 1π Έπτοαν, 
νο]. η 69. -- μάλιστα σαἩζ Ώθβοῃ- 
ἀ6τβ. 

911 -- Θ 169. Τρι. 4 9468. Ίπι 
Εο]βεπάεα οἶπά ἀῑε Ἡαπρίκυβοκε 
4ετ ΚὔπΙσ]οπει τιµή απ{ρε[ὔμτῦ. 

812. Δεοὺς ὣς εἰσορόωσιν: τρ]. 
9 1Τ9. | 

918. καί απο βομΠε[5ύ ππίος 
Απέραῦε ἀει Έταρο εἴπ πεπθβ Βύᾷο]ς 
ἀεττιμή απ. --- τέμενος νεµόμεσθα: 
7α Ζ 194 14. 

814 -- Ζ 195. Υ 186. Ἡρι. τσπος 
[Απμαπρ.] 

916. τῷ νῦν χρή: τρ]. Η 8891. --- 
μετὰ πρώτοισιν ἐόντας -- 4 841. 
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ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι, 

ὄφρα τις ὧδ' εἴπῃ {υκίων πύκα θωρηκτάων΄ 

οὐ μὰν ἀκληεῖς 4{υκίην κάτα ποιρανέουσιν 
ἡμέτεροι βασιλῆες. ἔδουσί τε πίονα μῆλα 

οἶνόν τ᾽ ἔξαιτον µελιηδέα" ἀλλ ἄρα καὶ ἲς 930 

ἐσθλή. ἐπεὶ 4{υκίοισι µέτα πρώτοισι μάχονται. 
ὢ πέπον. εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε 

αἰεὶ δὴ μµέλλοιμεν ἀγήρω τ) ἀθανάτω τε 
ἔσσεσθ᾽' οὔτε κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι µαχοίµην 

οὔτε κε σὲ στέλλοιμι µάχην ἐς κυδιάνειραν’ 986 

νῦν δ᾽ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν Βανάτοιο 
, ξι 2 2/ ο λ ο ο / μυρίαι. ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ' ὑπαλύξαι, 

ἴομεν, ἠέ τῷ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν - 
ὡς ἔφατ᾽, οὐδὲ Γλαῦκος ἀπετράπετ οὐδ ἀπίθησεν' 

τὼ ὃ᾽ ὑθὺς βήτην 4υκίων μέγα ἔθνος ἄγοντε. 990 

τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς: 

916 - 4 942. 
811. Ἠτεῦες Ἠεπιϊκ[ιοι -- Η 900. 

τὶς ΠΙΆΏςΟΊ6ΘΥ. --- πύκα δωρηκτάων 
κ ο 6585. του. 

818. οὐ μὸν ἀμληεῖς 1ἱοῦε: 
νιαΏτ]ΙεὮ πιο ταἨπι]ος ΞΧ παΏΙ- 
11ο πηῖς στοίδεπι Βτμπι, σε]οτο 
απο σα ἔδουσί τε ἆᾱ. 1. σεη]ε[δεη 
ἀἱε Έβτεπ ἄετ Κὔπϊσενῦτάς. [ΑπΙ.] 

819. Ώα ἡμέτεροι βασ. πα Βα- 
Ῥρεάοπ απᾶ (]Ἱαικος νεῖῃ Ἐδηπεν 
απᾶ Ῥείάορ ἀῑο Ἰόπίσ]οπεπ Ύοτ- 
χοσμίο σοπ]θίεεη, 5ο Ὀερδίαπά 1π 
Τε εἴπ Πορρε]]κδηϊσίαπι, π]θ 
65 αποἩ παεἩ Ζ 1985 ἀἴπει Ῥερίαπά, 
Ῥεῖάο δἶπά ΝαοΠΙΚοπΙπΙΘη 468 Βε]]α- 
τορ]οπίθε: 2 196 ΕΠ. -- μῆλα παπά 
οἶνον, ἀ1ε τοπι Υο]κε ἀεπ Κδπίσεπ 
ρε]είετί πετάεη. 

920. οἶνον πι ἔδουσι ἀπατοἩἈ 
Ζειρπια γετραπάεη: Υβ]. υ 918. --- 
ἔξαιτον η ἆἀαι Πας πασ Ἠϊετ: σα 
β 90Τ. -- ἀἆλ]᾽ ἄρα καί 5ΒΟΠ4ΘΥἨ 
18 αποῃ. 

851. ἐσθλή, πὶο Ε 516 Ὀαῖ μένος. 
852. εὖ μὲν γάρ Ἠιπεσμεαία, ἴη 

ἄθπι μέν 4εηπ άερεηβαί” 956 νῦν 
δέ τοτροτεϊθεί: 7α 4 986. -- περί 
Ζα φυγόντε, πατ Ἠ]εχ, ποῦεῖ περί 
πἹς 1Π περιγίγνεσθαι, περιεῖναι Ίτα 
ερᾶίοτεη (εΏγαποη ἆεπ ΒΙππ ἆεβ 
Ὀτίσρ]είοεαπς, (ετεῦείεεῖπς τα 

παῦοπ βολεῖπί, αἱβο σ]ῆοκ]τοὮ 
επίτίππεηἾ. [Απ]παπσ.] 

828. αὖεί γοη ἀετ Ζακαπίές, Εντ 
ΙΠ1Π16Σ. -- δή ἀἆοςοἩ, πίθ βοπ8δῦ 
Ἱπ ἨΓαηδομεᾶβίσει π ἆθπ Ὑοτβῖ- 
ἀππσεηπ εὖ δή απά αἲ γὰρ δή. -- 
μέλλοιμεν πηπβ Ὀεδεπ]εάεῃ πᾶτα, 
-- ἀγήρω τ) ἀθανάτω τε, πῖο 
6859. Ῥ 444. ε 196. 218. 

806. νῦν δέ 5ο 89θ1. -- γάρ 
1α Ῥεγαοιθεῦ ἀῑδ Απίζογάεταπςσ 528 
γοτ. Ὑαι. 4386. 9 3998. α 501. ἔ 
856. -- ἔμπης σ]εΙοἩποΏὮ], πθεπη 
πχ απο επ ἀείαμτεη 4θβ Κτίεσες 
επίσίησθη. -- κῆρες µυρίαι: τα 
118, νρ]. µ 941. -- ἐφεστᾶσιν αἰπὰ 
Ἠθγαπρείτείθη, Αἴεπεη Ἠαᾗθ ἆᾱ. Ἱ. 
ἀτολεπ, να]. Π 868 ἆλλά τοι ἤδη 
ὤγχι παρέστηκεν Δάνατος. 

82Τ. µυρίαι 1π παολάτᾶοκ]εὮ ῶ68- 
{οπΐύετ Ῥίε]]ππσ. -- ἆΖαπι εάαπ- 
χΚεη νσ]. Ζ 488. 

908. Ὑσ]. Ν 82τ. ἴομεν Κοπ]πηΚ- 
αν. --- ἠὲ --- ἠέ:ι τα 4 410. 

850, Ἐνείεος ΗοπΙβΏοὴ -- Ρ 4095. 
ὑθύς 5ο. τείχους. [Αππαπρ.] 

γ. 88Ι--δττ. Μοπεφίπεας, τοη 
Βατροάοπ απᾶ ἄΙααΚκος Ὀ6- 
ἀτολί, ταξῦ Αἷας απᾶᾷ ΤοιΚκτοςῬ 
σα Η1]169, 

881. Ἐτείες Ἡαιαϊκῖο]ι -- Ἡ 596. 
4 946. ΠΜενεσθείς: τα Β 559. 
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τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴδαν κακότητα φέροντες. 

πάπτηνεν δ ἀνὰ πύργον ᾿4χαιῶν. εἴ τιν ἴδοιτο 

ἡγεμόνων. ὃς τίς οἳ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι' 

ἐς δ᾽ ἐνόησ 4ἴαντε δύω. πολέμου ἀκορήτω. 955 

ἑστεῶτας. Τεῦκρόν τε νέον κλισίηθεν ἰόντα. 

ἐγγύθεν' ἆλλ᾽ οὔ πώς οἳ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν' 
τόσσος γὰρ κτύπος ἦεν. ἀυτὴ ὃ) οὐρανὸν ἴκεν. 

βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειῶν 
καὶ πυλέων' πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο. τοὶ δὲ κατ αὐτὰς 940 

ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν. 

αἶψα ὃ᾽ ἐπ Αἴαντα προῖει κήρυκα Θοώτην' 
.έρχεο. δῖε Θοῶτα, δέων 4ἴαντα κάλεσσον, 

ς ’ λ ζλλ ο / 3 ὔ  - ς / 

ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον" ὃ γάρ κ΄ ὄχ ἄριστον ἁπάντων 
εἴη. ἐπεὶ τάχα τῇδε τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος' 

ὧδε γὰρ ἔβρισαν 4υκίων ἆγοί. οἳ τὸ πάρος περ 
ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν. 
ἀλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος 4άἴας, 

καί οἳ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐὺ εἰδώς. 

985». δή εὔσατ Περί τοῦ Ἠθιτοῦ, 
-- πύργον Τατπι, 3Όθτ 988 ἀῑθ 
Μας. --- κ. φέροντες: 7α ΤΙ 6. 

988. ἄνά οπί]αηρ. -- εἷ--- ἴδοιτο 
Γπηβοηεαϊσ απς ἆεπ ἀεάαηπκαοη ἆθβ 
Μεπεείπεαπε: νρ]. Τ 4050. Ρ 681. 
[Απμαηρ.] 

954, οἵ αἰ]ίδοεπετ Ὠαέν, ἑτώροι- 
σιν οπ{{ετηίετες ΟὈ]οκέ ζα ἀμύναι: 
Ζα 4919. --- Ζπεῖιίθε Ηεπιεῖε -- 
Π 512. [Απ]απρ.] 

356. ἑστεῶτας, ἆατα ἀεσεπεαῖζ 
νέον ἰόντα. Τεακτος νατ 6 924 Π. 
Άπη γοτμετρεπεπάεπ Ταρε τοη Ηεκ- 
{οχ τετψαπᾶεῦ απά 186 βε]ζάσπι ποςἩ 
πιοΏῦ πψιεάετ πι Καπιρίε ΟιΔας 
ετφᾶάληῦ, 

95Τ. ἐγγύθεν 2ᾳ ἐσενόησε 896. 
--- βώσαντι Ξ- βοήσαντι, αταπ]ετί 
νοη οὗ, παῖξ γεγωνεῖν: νσΙ. ε 400. 

8898. ἀυτή --- ἶπεν -- Β 159. Ἐ 60. 

889. βαλλομένων σακέων βθ]αῦ. 
επεῖζ.: Ζα 4 49, Ζπ πτύπος ἔην. 

940. πυλέων νοη πιεητθτεη ΤΠο- 
τεη: τσ]. 176 τππᾶ 118. -- πᾶσαι 
Ά]]6. -- ἐπώχατο Ἑ]αξααβπορετΕ, 

960 

ποη ἐπέχω ζαηα]ΐ6Ὦ, παχ Πίαχ, 
ΨΑΤΕὮ ΥΕΙΒΟΠΊΟΡΒΕΠ. --- τοὶ δέ 
4ἱο του. --- κατ αὐτάς ϱθρ6Π- 
ἤροεχάςπβε]Ώε, πν]θ 4484. [δο]ν] 

841. ἱστάμεναι 8ἱοἩ αα{β{ε]- 
]οπά, πὶομέ βἴαμοαπά. 

842. ἐπί ᾱ. 1. ππι Πετρεϊζαναίρη. 
- Αἴαντα, ὙΨε]οπεη γοπ Ῥοιάθη 2 
νβ]. 949. [Ἀπ]απρ.] 

849. Θοώτα, θέων, εἶηπ Ώδαῦβίς]- 
ασίες Ἰ/ ογθερῖα], νε]. Πρόθοος θοός 
Β Τὅ8 ππά ὦ 405, αποἩ ΛΜ 188. 

944. μέν Εγοῖ [1 ο]. -- μᾶλλον 
Ἰ1αΏατ. -- 6 Νεαίταπι ἵπ ἆΘπιοή- 
εἰταίῖνοτ Βεἀεαίαπᾳ, ψ]ε Φ 9. α 190. 

846. τετεύξεται, π]θ Φ σ8ὔῦ, να. 
ὦ 599, π]τὰ ὈοτοαΙί βεἶπ. -- Α]- 
Πθταίίοη ἆθς τ. 

846. ὧδε: σα Κ Το. --- τὸ πάρος 
περ πής Ριᾶβ. βοπ5ῦ. [Αημαπρ.] 

941. ζαχρηεῖς (διά απᾶ Ἠγ. χρα) 
πείς απἀτιησεπᾶ, ππσεβίῦὔτη. 
[Δη]αησ. 

849. ἅλλά περ ἆοοἩἈ πεπῖρ- 
βἴθηςβ: ζα 4 82. 

960. τόξων ἐὺ εἰδώς -- Β Τ18. 
Έ. 92456 ππᾶᾷ βοπε. [ΑπΠ8ηΡ.] 



10. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 121 

ὧς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα οἳ κῆρυξ ἀπίθησδεν ἀκούσας. 

βῆ δὲ θέειν παρὰ τεῖχος ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 
στῆ δὲ παρ «4ἰάντεσσι κιών. εἶθαρ δὲ προδηύδα᾽ 
»»ἴαντ᾽, ᾿άργείων ἡγήτορε χαΛλκοχιτώνων. 
ἠνώγει Πετεῶο διοτρεφεος φίλος υἱὸς 966 

κεῖσ᾽ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο µίνυνθά περ ἀντιάδητον, 
3 / λ αν ο μα] / ρω ς / 
ἀμφοτερῶ μὲν μᾶλλον" ὁ γάρ κ΄ ΌὈχ' ἄριστον ἁπάντων 

εἴη. ἐπεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεΌρος' 
ὧδε γὰρ ἔβρισαν 4υκίων ἀγοί, οἳ τὸ πάρος περ 
ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 960 

εἰ δὲ καὶ ἐνθάδε περ πόλεμος καὶ νεῖκος ὄρωρεν., 

ἀλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος ἀάἴας. 

καί οἳ Τεῦκρος ἅμα ὄπεσθω τόξων ἐὺ εἰδώς.'' 

ὧς ἔφατ, οὐδ᾽ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος 4ἴας. 
αὐτίκ) Ὀιλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
».Αἶαν, 6φῶι μὲν αὖθι, σὺ καὶ κρατερὺς 4υκομήδης, 
ἑστεῶτες «4{αναοὺς ὀτρύνετον ἴφι μάχεσθαι" 
αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἷμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο. 
αἶψα ὃδ᾽ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν ἐὺ τοῖς ἐπαμύνω." 

ὡς ἄρα φωνήσας ἀπεβη Τελαμώνιος Αἴας, 8τ0 
καί οἳ Τεῦκρος ἅμ᾽ ᾗε κασίγνητος καὶ ὕπατρος' 
τοῖς ὃδ) ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τύξα. 

εὖτε Μενεσθῆος μεγαθύμου πύργον ἴκοντο 

τείχεος ἐντὸς ἰόντες --- ἐπειγομένοισι ὃδ᾽ ἴκοντο ---ι 

-οἳ -- 4 1986. σι. Θ 919. 968 -- Ν πδς. 

852. Ὑρ]. σα 4 611. 369 -- Ν Τὸδ. ἐπήν πι Κοπ]. 
ομο -- Ρ ποτ. Αοτ,-- Ἐτα0. οχαοἴ. τοῖς ἀθικίϊβοι: 
9δ4 --- 4 385. Ὑσ. Ρ 508. 669. ἆἀεπεπ ἀοτί, μαῦ βεῖπο Βείεπαπς 
866. ἠνώγει νοη ἆετ Ζοαϊς ἀθ5 

ετίεῖ]νεη Απίτασο»: νσ]. Β 28. 
866. κπεῖσε, απ ἄθπ Τατπι ἆθβ 

Μεπεείμεις. --- μίνυνθά περ Εῆτ 
κατζε 2εἰῦ πεπΙσβίθης, ΝεηΠ 
8ποἲ παν Γᾶχ Καχσε Ζεἵζ. --- ἀντιά- 
σητον Κοπ]. ἴπι Εππα]βαῦπο πΒΟἩ 
Ἐτάτετίναπα: Ζα Ε, 198. 

861---36δ -- 544-860. ἆμφο- 
τέρω μέν Ῥετεϊτεῦ Ἠϊετ ἆεπ θρει- 
5αἳσ 961 το. 

9δο -- Ἡ τὸ. 
866. 4{υπομήδης: τα Ι 84. 
867. ἑστεῶτες βἴθ]εῃ Ῥ]ειθεπςα, 

(εσεηςαί7 868 εἶμι. 

1η πεῖσε 868. 
9το. νι. 7 119. 
δΊ1. ᾗε -- ἤιε, πα Ἠ16Υ. ---- κασί- 

γνητος καὶ ὅπατρος: 7α 4 96τ, Ίπι 
Ὑπάεταρτασα ταῖς ϐ 284. 

3τ2. Πανδίων πατ Ἠϊει ετπθηηῦ, 
Ώϊο6 Αησαῦβο ἆἀ68, Υ6ιβθς βοπεῖηύ ααξ 
Ταυ]τος) Ψαυναπάπηρ ΠΙπΖανγεΙβεη: 
Ζα 956. [Απιδημ.] 

88. εὖτε σεταἆς 818, βεῦς 
τηῖῇ ΑθγπάσίοἩ, ἈΝαολβαΐ οἳ δέ 316. 

8τ4. τείχεος ἐντός, Υβ]. 880 απά 
416, αια{ξ 4ετ Πππεπβε]ῖο ἆοτ 
Μαποτ.-- ἐπειγομένοισι δ᾽ ἴκοντο: 
ια Η 4, Ῥατεη{ίΠθβθ, πε]επθ 
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2 οἳ δ᾽ ἐπ ἐπάλξεις βαῖνον ἐρεμνῇ Λλαίλαπι ἴσοι. 

19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 

ὃτὸο 

ἴφθιμοι 4υκίων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες' 
σὺν ὃ᾽ ἐβάλοντο µάχεσθαι ἐναντίον, ὥρτο ὃδ᾽ ἀντή. 

Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄν / 

δρα κατέχτα. 

Σαρπήδοντος ἑταῖρον, Επικλῆα µεγάθυμον. 
μαρμάρω ὀκριόεντι βαλών, ὕ ῥα τείχεος ἐντὺς 980 

κεῖτο μέγας παρ᾽ ἔπαλξιν ὑπέρτατος" οὐδέ κέ µιν ῥέα 
χείρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃς ἔχοι ἀνήρ. οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶνν 

ὁ δ᾽ οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽ 

ΒΛλάσσε δὲ τετράφαλον κ... σὺν δ᾽ ὀστε᾽ 

ἄρ᾽ 
ὑψόθεν ἔμβαλ᾽ ἀείρας. 

ἄραξεν 

πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς' ὁ ὃ) ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 985 
κάππεσ᾽ ἀφ᾿ ὑψηλοῦ πύργου. Λίπε ὃδ᾽ ὀστέα θυμός. 
Τεῦκρος δὲ Γλαῦκον κρατερὸὺν παῖδ᾽ “Ἱππολόχοιο 
ἰῶ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο, 
ᾗ ὁ) ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα, παῦσε δὲ χάρµης. 

ἂψ ὃδ᾽ ἀπὺ τείχεος ἆλτο λαθών, ἵνα µή τις ᾽ἄχαιῶν 990 

βλήμενον ἀθρήσειε καὶ εὐχετόωτ᾽ ἐπέεσσιν. 

ἀατο] ἀἱε Ἠιεάετπο]απς νοη ἴποντο 
πας ἆεπι Ψοτάρτεαῦζ γετκηϊρβ, ἵπ 
ἀθπι Ῥατίοῖρ. Ῥταθβ. ἀϊε Ίι8ρε 48 
Μεπεείμεις παπά ἆἀ6γ βῬεϊπειπ Ὀαῖ 
Ἰμτετ Απκαπίς αολμ]άθτί: 8οΟΠ 
ψ/Ἀτεη εἶαθ 1Ἱπ Βεάτᾶηρηϊν, 4 85ἱ8 
Ίππεη (σα Ἠ1Η{ε) ΚαΤΠΘΗ. 

δτὔῦ. βαϊνον ἐπί πηῖζ Αοο. βο]ιτ]ί- 
ἴεη ἨΕεταη Απ, ππι 88 Ζπ οτεζεῖ- 
σεη. --- ἐρεμνῇ λαίλαπι ἴσοι: 71 
4 π4απ. 

8ττ. σύν πΠῖτ ἐβάλοντο, Ὀεῖάε 
Ῥατίείεη, της Ιηβη. µάχεσθαι: νρ]. 
ΤΙ 5066. --- ἐναντίον σεσθ6η 61Π- 
Ἀπάετ, ΜΑΠΠ ΡεΡβεη Μαπη. --- 
ώρτο ὃ᾽ αὐτή -- Ύ 9τ4. Ο 819. 

Υ, 9τ8--459. Ὀετ Καπιρέ 4εχ 
Τ1γκίθτ ππ ἆ4επ Ταάχπ ἆ468 
Μεπορίποτς. 

 3τ8 -- Ζ 5 πμὰ Ν 1Τ0. Υπ]. 
Ξ 611. ἄνδρα πῇς πασμ{ο]σεπᾶογ 
Αοροσώσα 4ε9 Ἀαπιεπθ: σα 4 194. 

880. µαρμάρω ὀκριόεντι βαλών 
εις 499... Πρι. Π Τ80. 

381. παρ) ἔπαλξιν πεῦαη ἆθτ 
Ἐτακίποαϊν Ἠ1ῃ. --- ὑπέρτατος τα 
οσσεχβδί τοη ἀ4επ αιξ ἆοτ Μαποτ 
ζᾳτ Υετιριάίσαησ απσε]λἈτπέτεη Ῥδεῖ- 

Ἠθη. --- ῥέα εἰπβ]οῖρ -- ῥᾷ, πῖθ 
Υ 101. [Αηβαπρ.] 

982. ἔχοι ταῖς κέ Ῥοϊοπβα]]ς ἀθτ 
γετραπρεημοαῖς: ἨἈδῆίαε Ἰα]ίθἨῃ 
ΚΟππεη, ἄερεπεαί 988 ἔμβαλ᾽ 
ἀείρας: Ζα 4 686. -- οὐδὲ μαάλ᾽ 
ἡβῶν -- ψ 181. 6 666. 

889. οἷοι -- εἰσ᾽: τα Ἐ 904. -- 
ὑψόθεν τα ἔμβολε, πατε ααξ ἆθπ 
Ερίκ]6β. 

884. τετράφαλον πας νγίθχ 
Ῥῆρε]π, νε]ο]μθ βἵοῃ ρατα]]ε] ἄδει 
4ϊε Καρρο νοηπ ἆεπι Ἠϊπρτκορία 
η8ΟἩ ἆαετ Βήτα Ζπ οτβτθςκίθη. --- 
σύν Ὀϊβ ἄραξε -- µ419. Ὑρ]. ε 426. 

9886 -- µ 419. υρὶι. Π Τ4.. 
886. Τρ]. µ 414. ΠΠ π4δ. λύπε -- 

θυμός: τα 4 απο. [Απμαπρ.] 
988. Ὠϊε Ρασ]ιο τά παῖῇ ϱ]εἴο]εη. 

οταν οιπᾶλης ΤΠ 611. ἐπεσσύ- 
µενον πα]ῖ τείχεος: ἄαι 6 απβϊτπιίε, 
ππαη ἀἱα Μαποεγ σα εγβοίσεη. 

389. γυμνωθέντα επ{Ὀ]Ο[β6 γοπα 
Βομί]άο Ῥεῖπι Ὑεχειο] ἀἱθ Μαπετ 
σα ειβίοίσεη, νρ]. Π 512. --- παῦσε 
δὲ χάρµης -- Ρ 602. 

890. λαθών, πῖε Ο ὄ41, 
Πα 1) 

991. βλήμενον Ρτδάϊκαί σα ἆθπα 

ἨθδΙπι- 
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Σαρπήδοντι δ᾽ ἄχος γένετο Γλαύκου ἀπιόντος. 

αὐτῶν ἐπεί τ᾽ ἐνόησεν' ὅμως δ᾽ οὐ Λήθετο χάρµης. 
ἀλλ᾽ ὕ γε Θεστορίδην λαμάονα δουρὶ τυχήσας 

νύξ᾽. ἐκ ὃδ᾽ ἔσπασεν ἔγχος' ὁ δ᾽ ἑδπόμενος πέσε δουρὶ 9956 

πρηνής, ἀμφὶ δέ οἳ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῶ. 
Σαρπηδὼν δ᾽ ὤρ᾽ 
ΕΛΧ᾽. ἡ δ᾽ ἔσπετο 
τεῖχος ἐγυμνώθη. 

ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσιν 

πᾶσα διαμπερέςε, αὐτὰρ ὕπερθεν 

πολέεσσι δὲ δῆκε κέλευθον. 

τὸν δ᾽ Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ) ὁ μὲν ἰῶ 400 
βεβλήκει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης, ἀλλὰ Ζεὺς κῆρας ἄμυνεν 

παιδὸὺς ἑοῦ. μὴ νηυσὶν ἔπι πρυμνῇῆσι δαµείη" 
Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος., οὐδὲ διαπρὸ 

ἤλυθδεν ἐγχείη. στυφέλιξε δέ µιν μεμαῶτα. 

Ζα ἀεηκεπᾶρα ΟἨ]ε]έ ἕ. --- ἐπέεσσιν 
ᾱ. 1. 1ατἳ. 

892, Γλαύκου ἀπιόντος αὈηᾶηρίσ 
γοηπ ὤχος. 

898. ὅμως Ρ]εΙοβποἩ1, η Ἠ]6ι 
ππᾷ 1 566, εοηπεύ ἔμπης. 

894. ο--- πο 4 106. Μ189. 
995. Ἐπείες ἩἨσοι]εῦοὴ --- Ν 1Τ8. 

ὁ δ᾽ ἑσπόμενος -- δουρί: ναι. Ν 
5τ0 παπά ΤΠ 504. 

996 -- Ν 1861. Ἡ 420. 

997. ἕλών Ὦἱ5 στιβαρῇσιν -- 
ὃ 506. ϐ. 94. 

898. ἔσπετο σαῦ ηβοἩ, ΑΟΥ, 
Ζαπι ΑὈβο]π]π[5 ἀοτ ἄαπετπάεη Ηαπά- 
Ίππρ Ίπι Ἱπρεχε, (ἔλκε), πε 4 999. 
Ῥαίς Βατρεάοπ πι ἆετ ὈῬ]οίεεῃ 
Ἠαπᾶ ἆῑο Εταβεύπεϊατ ἨεταὈτεϊ[βεη 
Κοππία, ετ]κ] τί βἴοα παν αππϐετ ἄετ 
γοταπββείζαπσ, ἀαί[5 ἆαδ τεῖχος πὶο]ί 
εἶπε βίεἵπετηο Μαπεν ναχτ, να]. τα 
958. --- διαµπερές Ίοκα]ε Απεζμ- 
τΠΏς ΥΟΏ πᾶσα: τοη εἴπεπι Επάς 
Ῥϊβ Ζαπι ΑπάετΏη, το]]εὐᾶπαίσ. 

999. ἐγυμνώθη νιατὰε επἰ[Ό]δ[86 
ᾱ. 1. ἄετ Ώεοκαπσ (ἀατο] ἀῑοδ Βταβί- 
πεητ, σ]είοαἈ εἴπεπι Βολμι]άς) Ῥε- 
ταἈὈῖ. -- θῆπε κέλευθον, Ζα 4 504, 
νο]. 411. 418 45 Μεά. ΘΔέσθαι νοἩ 
Ῥεταοπεῃ: ΒαΏ]εκέτεῖχος γυμνωθέν: 
πα 4 4ὔ8. Βίππ::' 4ο Επίρ]δ[βαηπσ 
ἄεχ Μαπετ σαῦ νΙε]εη ἀῑο Μὸσ]]ε]- 
Καιῦ ποχζπάτίπσεη, οἨπθ ἀαί5 ἀῑθε 

΄ 

405 

γαϊ]1ο]ι φο[οτέ Ζατ ΑακήἨταπσ Κατι, 
απ πἰομὲ πας Αίάς απᾶ Τθπ]κτος 
ἀεπ Βατρεάοπ σατήοκκίΙείεεπ, 400 3. 
βοπᾶειη ἆῑδ Αοπᾶες ἄὈοτμααρέ βἱο]] 
Ζα ΘΠΘΙΦΙΦΟΜΕΥ ΑἈπτεμτ ΖΠ8ΑΠΙΠΙΕΙ- 
βοἩἱοββθὮ, 415 Ε. 

400. ὁμαρτήσαντε αἱρεπε]οϊ στα- 
εαπππεπύταΓξεπά, ἵπ αἀνγοατρία]ετ 
Ῥεάειίαπσ νψθ ποςὮ φ 188 -- 
5]ε1οἩ{εΙΜῖᾳ. ὙΝαςἩ ἀῑθεεπι ΊΜο- 
πηπαδιν Ώπα]. ἀ4ε9 Ῥατίο, {ο]σεπ 
ἀἱε Τε ρεστηε ἵῃ σ]εϊομθπι Καβιβ. 
-- ὃ μέν: Τεπ]τος. [Απμαπς.] 

401. βεβ]ήκει Ῥ]αβαρε. τοη ἆθπα 
πηγετ2ἤσ]οπεηπ Εππίτηξ ἆειτ Ἠαπά- 
Ίαπς. -- τελαμῶνα: 7ιᾳ Β 988. --- 
περὶ στήΏεσσι 7ὰ τελαμῶνα. 

402. ἀσπίδος ἀμφιβρότης αι Ἡ 
989. Υ 981. --- κῆρας ἄμυνε -- 4 
11. κῆρας Ε]ατα]: τα 826, Παν 
ἀτομίεπ πππιθίε]θατ ποπήσείοπ» 
Ζψαὶ, τοπ βαἴθεη ἆἀθθ Αἷ5 ππᾶ 
Τεπ]τοβ. 

405. παιδός αὈ]αί. επεῖ. γοη 
ἀἆετα ΒΟΥ 16. -- μὴ δαµείη: ἂπῃ- 
Ίομε Απάειζιησεη Ζι Ἐ:669. νηυσὶν 
ἔπι πρυμνῇσι ας ἆεπ Ναολμάταςχ: 
ες {410 Π 480 Π. ἆπτοἈ Ῥαΐπο]]ος 
1π 4ετ Βθαπο ΖψΨ56πεη Βίαάῦ παπά 
Θομ]ββ]ασογ, 

404 -- ἩΗ 260. ἐπάλμενος β{εῖε 
αὈξο]πο. 

“05 5 Η οϱἱ 
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χώρησεν ὃδ᾽ ἄρα τυτθὺν ἐπάλξιος' οὐδ' ὅ 

ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. 

γε πάµπαν 

χάζετ᾽. ἐπεί οἳ θυμὸς ἐέλπετο κὔδος ἀρέσθδαι. 
Κέκλετο ὃδ᾽ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος 4υκίοισιν’ 

5 , ΄ 3... ’ ΄ 3 ρα 
μῶ 4ύκιοι, τί τ ἄρ ὧδε µεθίετε θούριδος ἀλκῆς: 

ἀργαλέον δέ µοί ἐστι. καὶ ἰφθίμω περ ἐόντι. 410 

μούνω ῥηξαμένω θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον" 

ἆλλ᾽ ἐφομαρτεῖτε΄ πλεόνων δέ τοι ἔργον ἄμεινον.« 
ὡς ἔφαθ). οἳ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 

μᾶλλον ἐπέβρισαν βουληφόρον ὀμφὶ ἄνακτα. 

᾽4ργεῖοι δ᾽ 
ο / 7 ’ / 

ἑτέρωῦδεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας 415 

τείχεος ἔντοσθεν' μέγα δέ ὄσφισι φαίνετο ἔργον' 

οὔτε γὰρ ἴφθιμοι 4ύκιοι «4{αναῶν ἐδύναντο 

τεῖχος ῥηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηνυσὶ κέλευθδον. 
” 2 ) μ ὴ ’ 2 / 

οὔτε ποτ αἰχμηταὶ «{αναοὶ «4{υκίους ἐδύναντο 
τείχεος ἂψ ὥσασθαι., ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν. 490 

ἀλλ᾽ ὥς τ) ἀμφ) οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε δηριάασθον. 
μέτρ᾽ ἐν χερσὶν ἔχοντες. ἐπιξύνω ἐν ἀρούρῃ, 
ὥ τ᾽ ὀλίγω ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης, 

406. ἐπάλξιος αΌ]αζ. ἄεπεῖζῖν αὉ- 
Ἠᾶπρίσ Υοη χώρησεν. -- οὖὐδέ παῖῖ 
πώμπαν αὖεντ ἀπτολατς πΙσοὮ{. 

40Τ. χάζετο Ἱπιρετε 7οᾳσ 8ἱςἩ 
(ἀβαετπά) σατᾶσ]ς, είαπᾶ Εἴτ Ίπι- 
ΘΥ αὉ. --- κπῦδος ἀρέσθαι Ίπι Ύ6γ8- 
ϱομ]αίς -- Ῥ 28Π. 419. Υ 50». ὅ 
645. 696. γ 255, Ίπβη. Δοχ. η8Ο] 
ἔλπομαι: τι Γ 119. 

408 -- Π 491. Ὑρ]. Μ 461. ἀν- 
τίθεος αἱ Βριπείοη οἶπεν Το]]κεΒ 
Ἰη ἀ4θτ Πας πιατ Ἠῑετ απᾶ Π 491, 
τρ]. ἕ 941. 

409. τί τ) ἄρ᾽ παταπι ἆθπῃ 
πας, νε Κοπιπιζς ἆἀεπη παχ, ἀαίβ. 
-- µεθίετε Ὠϊ5 ἁλκῆς - «3984. 
ΛΝ 116. 

410 -Ξ- Υ 9856. Ετείθοι Ἠεπι]βίίσ] 
8ποἨ -- Ρ 205, ππγεῖσες: να]. Π 620. 

411. µούνω, πψὶο ῥηξαμένω (46, 
τεῖχος νΒ]. 4{8) αὐχαβ]οτὲ γοπι Ὀα- 
ν μού: σαι. Ε αὔδ. ϐ 219. Ι 999. 
θέσθαι κέλευθδον: τα 899. --- παρὰ 
νηυσί Ὀεῖ ἆεπ ΒοΠβ1έίαεπ, ϱτο- 
Ἱερίῖβομ. [Αππαπμ.] 

419. ἆλλ᾽ ἐφομαρτεῖτε Ξεεθ19ι. 
Ὁ 414. -- πλεόνων πας Νασλάτας]ς 
νοταησορίθ]]{, Ζα 4 801, ζα ἔργον: 
4ϊε τετεϊηϊ]σίε ΤηπᾶμσΚκαῖις οἴηποτ 

τό[βετεη ΑπζΑΜΙ καπ πιθ]τ βοἶναί- 
Γεη. 7 ἄμεινον νᾳ]. η δ1. [Απ]απς.] 

419 - ὉὪἩ 417. 446. «Ὁ 26056. 
414. ἐπέβρισαν, ἆπβ Κοπαροδίέατα 

νοη ΒΟ6ΤΒΟΠΕἨΠ πχ Ἠ]6χ: νσ]. Η 848. 
415. Ὑρ]. Ζα 4316. [Απμαηρ.] 
416. μέγα Ὠϊβ ἔργον -- χ 149, τα 

4 Τ854. Να ὙΘΠΠ ΤΙΒΏ σφίσι νοη 
Ῥοεϊάεπ Κὔπιρίεπάεηπ Ῥατίείθη γει- 
βίεμέ, βοΠΙε[ϱύ αἰο] ἆἱθ {ο]σοπάφ 
Εχ]κὕταης πιί γώο οτἰτᾶρ]ῖο] «η. 

419. ποτέ νειραπάεηπ παρ ἆθπα 
Ἱπιροχ[εκί ἀεαίεῦί απξ ἆῑδ νψεᾶαι- 
πο]σεπ ὙΎδτβισῃο. 

420. Ὑρ]. Ο 418. τεί. εος. αρ]αν. 
Εεπεῖ., αρμᾶπα]ε νοη ἂψ ὥσασθαι. 
δι, Ὅνα πρὠτα ηβο]Ἡ ἆθπα 
εαἵππια]. 

421. οὔροισι ἄτθπσθη, ἀἱε ἆπτο]ι 
Βίεῖπο οἆετ απἆεχο Μαχ]κεη Ῥεζεῖο]- 
πθςυ Ζα ἀεπκοι αἶπά, ἆαίοι ἆθτ 
Ῥ]ατα]. 

429. µέτρα Μο/[βταίεπ. --- ἐπι- 
ξύνῳ πατ Ἠϊεχ, παῖξ ἐν ἀρούρῃ αι 
ΡΕΠΙΕΙΠΒ8ΊΙΕΠ Ἐεθ]ά6, πθ]οπθβ 
ϐἶο ὮὈἨϊθημετ µῥΡΕΠΙΘΙΤΙΒΑΙΙΗ ὮΏθβΘΒΒΘΠ 
Ἠαβεπ ππά πΆΠ είεα πο]ε. 

455. ὀλίγω ἐνὶ χώρῳ απξ 5εππια- 
Ίθτι Βαππιο, οΏεᾳ ἆθπι βἰχοϊίσοη 
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ὡς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες' οἳ δ᾽ ὑπὲρ αὐτέων 
δῄουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας. 496 
ἀσπίδας εὐκύκλους Λαισήιά τε πτερύεντα. 

πολλοὶ δ᾽ οὐτάξοντο κατὰ χρόα νηλέι χαλκῶ. 
ἡμὲν ὅτεω στρεφθέντι µετάφρενα γυμνωθείη 

µαρναμένων., πολΛλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς. 
πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν 450 

ἐρράδατ᾽ ἀμφοτέρωθεν ἀπὺ Τρώων καὶ ᾽4χαιῶν. 
ἀλλ᾽ οὐδ) ὡς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι ᾽χαιῶν, 
ἀλλ᾽ ἔχον. ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής, 

Βίᾷσκε, πγε]σ]ες Ίεᾶει Ὀεαπερταςὴμ{. 
-- περὶ ἴσης ππι ἆετπ σ]είοπεῃ 
Τε1], ἆα εἶε ἆ9 (ιηπεο ἵη 7πεὶ 
σ]εῖοπε Τεῖ]ο {αεί]εη πο]επ. Ῥετ 
γετρ]εϊοπεραπκέ 1 απίλα]ίεη ἴπ 
ὀλίγῳ ἐνὶ χώρω ππά γεταπςεβπα]1οΏῦ 
πίτα Πατ ἆθς τπη]ίο]μα Ὑομᾶ]ί- 
ης ἄετ αἰτεϊθεπάεη Ῥατίειεν, ἆετ 
Βἰτοῖξ πτῃ οἴποῃ Κ]θίποι Έα. 

454. διέεργον Ώηιχ Ἠ]1εχ. --- ἐπαάλ- 
ξιες πας Ναοπάτασ]κς απι Ῥεμ]αββα 
4ε5 «εάαηπΚκεης: ηαχ ἀἱ6 ΕΒτιαβί- 
ψεμτθη. -- ὑπὲρ αὐτέων ΊἸοκα]: 
ἄδρεν 4ἴεβεθ]ρεῃ Ώϊηππες. 

455. 456 --- Ἐ 452. 458. Λαισήια 
πτερόεντα ]α]οίε ΤατίςοἸαἨ, ἀῑθ 
ππχ τοη ἆεηπ Μαηπεομαίιεη σείτα- 
δεπ ππτάεη, παΏγβδολθίπ]οἩ ομπε 
Ἐτοησεῦρειζασ ππὰ εἰπ[ας] ατπδ 
τοπεπα Τεάετ σοατΏεί{εῖ. 

42Τ. κατὰ χρόα Ὀείοπί ἴτα ἄεσεῃ- 
εαῦᾳ Ζα ἄεπ Βομι]άεη 495. 

498. ὅτεῳ πι Ἀγη]ζθεία, πῦ 
Ορίαν ἵπ Ἰεταβίνεπι ΒίΠηΏθΘ. --- 
γυμνωθείη, νετ πιο ἆεπ Ῥομι]ά 
Ζατ Ώεεκαπσ απξ 4επ ἨὨϊοκεῃ πα]πα, 

439. µμαρναμένων ΡταπαπΙΑΡΙΒΟΗ 
ποςἈ αὐληᾶησισ τοη ὅτεῳ, ἃ9θγ 
ἀπτο]ι ἀῑε Επίίετηπησ ἆανοπ βε]Ὀ- 
αἐάπαῖσθτ ππᾶά 51ο] ἄοπι αὈκο]αξεπι 
Εεπείῖν πᾶ]μετπά. --- πολλοὶ δέ πῃ- 
ἴετ Απέραῦο ἀἄετ πήδ ἠμὲν ὅτεῳ 
Ῥεσοππεπθη ΕΠεάετιης, ἀἱε εἶπ 
ἠδὲ ὃς τις -- οὐτάζοιτο νοθτ]αηπσθπ 
πιῆτᾶς, Ίπ αππα{θ]Ώατθπα Απβοϊ]ι[α 
4η οὐτάξζοντο 43Τ. -- διαµπερές 
πηῖξ απείν, πα παν ποςὰ Ύ 969. 
Κιτ. Ὁι, 4π, 99, ὃ: σαπ7 Ἠϊπάττο] 
ἄπτοὮ ἆθπ Βολβ]]ά 5ε]οςί ἆ. 1. 

παπα θ]ραχ ἀπτοι ἄεπ Βοή]ά ἨΙῃ- 
ἀπτοι, τοη τοτη απ{ ἆθν ΕΒταβῖ, ἴπι 
(6εσεηβαίζ σα στρεφθέντι. 

Ὕ.480--4ΤΙ. Όετ Καπιρές{ολί 
σ]εΙοΠ, Ὦϊ5 Ηεκίοι ἆαῑς Τηοτ 
πας 6ἶπθπ βἰθϊηνατε /εί- 
5οππιαί{ετῖ. 

480. ΜΙί πάντῃ δή ἄρετα]] παῃ - 
π1θ]χ ψεπάεῦ 516 4ετ Ὠιοβίετ νοπ 
ἀεπι Καπιρί ΖπΙδοπεη ἄεπ ΙγΚίετη 
απᾶ ἆθπ σεοσεπῄρεχείεμεπάεπ Ώα- 
ΏβΘΙΠ απι Τατ ἆες Μεπερίμεις 
ζα ἆατ βεπι]άεταπσ ἆερ ἙΚαπιρίες 
ππα ἀῑεθ Μαπετ Πουετπασαρυ (ἀαίετ 
Τρώων, ποπ 4υκίων 481), ππα 
4επ Ὀρεισαηπσ 7α Ηεζκίοτ (457) 7α 
ΦΕΨΙΠΠΕΗ. 

481. ἐρράδατο Τοπ ἄθπι σαν Ἠ, 
ἆρὸδ σεμὂτίσεη ῥαίνω (88 ῥαδ- 
γω): 6. υ 954. --- ἀπό ἆ. 1. ααξ 
β61{6ῃ. 

495. Ἑτείος ΗεπαϊςῖοἩ: νβ]. Ι 851. 
Ο 611. ἐδύναντο, ΒαῬ]. ἀἱε Ττουγ. 
--- φόβον ποιῆσαι ἀῑε Ε]πο]λί Ὀ6ε- 
νῖχκθῃ, Ἠετρεϊήητεηῃ. Ὑσ]. α 250 
τελευτὴν ποιῆσαι, α 116 σχέδασιν 
Φείη. 

459. ἔχον παῖῦ απΠα]]επάσςπα Ἠ/6ς]- 
βε] 4ος Βαῦ]εκίς νοηπ Ῥείάεη Ῥατ- 
ἴοῖεη: Ἠϊθ]ίθαη εἰαπᾶ, ψίθ Ε, 492. 
Ν 619. 9 9π. Ἐαὶ γυνή αοἈπορί 
4αβςθο]ρο Ύετραπαι (ἔχει), ἃαδρετ 1η 
ἰγαπειάνεν Βεάεαίαπρ πο ἔχουσα 
484 νοτ. -- ἈΧερνητις πα Ἠ16Υ, 
Ἡαπάατοθιζατϊίη, ἀἱδ παπι Τοη 
αρίπηζ, --- ἀληθής αιτ]1οῖ, απ5ρε- 
{ηἨτί ἀπατοι ἀ4επ {ο]σεπάεῃ Ἠε]αίτ- 
ϱα{7. [Απ]απς.| 
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ἤ τε σταθμὸὺν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλκει 
ἰσάζουσ). ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται" 40ὔ ᾿ 

ὧς μὲν τῶν ἐπὶ ἴσα μάχη τέτατο πτόλεμός τὲ, 
πρίν γ᾿ ὕτε δὴ Ζεὺς κὔδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκεν 
Πριαµίδῃ., ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾽άχαιῶν. 
ἤνσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς' 
ὄρνυσθ), ἱππόδαμοι Τρῶες, ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος 440 

᾽4ργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὶς πῦρ." 
ἅ κ. / ῤ 2 2 / 2 
ὧς φάτ ἐποτρύνων. οἳ ὃδ᾽ οὔασι πάντες ἄκουον, 

ἴθυσαν ὃ) ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες. οἳ μὲν ἔπειτα 

κροσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες, 
Ἕκτωρ δ᾽ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν., ὕς ῥα πυλάων 445 

ἑστήκει πρόσθε. πρυμνὺς παχύς, αὐτὰρ ὕπερθεν 
ὀξὺς ἔην' τὸν ὃδ᾽ οὔ κε δύ᾽ ἀνέρε δήµου ἀρίστω 
ῥηιδίως ἐπ᾽ ἄμαξαν ἀπ᾿ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ' ὁ δέ µιν Ρέα πάλλε καὶ οἷος. 

484. σταθµόν 1π ἀει Βεάεπίπηςσ 
απο] παν Ἠϊετ. -- ἀμφίς πα 
Ῥοϊάσςι Ῥθίίθη, Ζα ἰσάζουσα. --- 
ἀνέλκει 21εἨ{ ἀῑε ΊΓαρε 1π ἀῑθ Ηὔμοα, 
ιο 6 Τὸ. 

430. ἰσάζουσα πχ Ἠεχ, Ὁ ατη  Ἰ{ 
ρ]οἵοἨζαπιποἨεη, ἴπ8 Ιεῖεβρε- 
ν]σλέ σα βείζεη, ἀἱθ Ί/οἶ]ο απά ἆάβ 
πιεί, ᾱ. 1. ππι ἀαβ ἀ]εϊολρενγ]ο]ῦ 
Ἠοαχζτβίε]]εη. --- ἀεικέα Κὔπτρσ]1ς]. 
ΒΙπΠ 4ος Εἰπα]εαίζθε: ππι ἀἱ6 αὔΌρε- 
πποσεπθ 66ΒΡΟΠπεΠΘ Ίο]]α 1μχεπι 
Ῥτοίμοττα 7α Ὀτίπροη ππὰ 80 ΙΤΕΠ 
ΚΙπάετπ ἆθπ Κᾶτσιίοπει Τοπ 7α 
ΡΕεΝΙΠΠΕΗ. 

496 -- Ο 4195. Ὑρ]. τα 4 986. 
43Τ. πρίν γ) ὅτε δή: Τα Ι ὅ88, 

επε αἱ -ᾱ- Ὀἱ5 ΠΙΠΠΙΕΗΣ. 
458. ασ]. Π 658, πο ἀἴεβε]θει 

ἨΜοτίο γοη ῬΒαχρεάοη ρερασί πετ- 
ἀεπ. Ὁ Ὀτίσεης επίπα]ζεη ἀϊεβε Ν οτίε 
Ἠϊετ πα 46 Κατζο Απηπάίσιπς 
46βεθη, πας παπ απδ{ήἨτ]1ο] οτ2ᾶλ] 
νγθτάεη βο]]. 

459. Ὑσ]. τα 4 216. [Αππαπρ.] 
440. ὄρννυσθ) -- Τρῶες -- 4509. 
441. ἐνίετε, 5οπεῦ ΊπΠπαςι ἐμβάλ- 

λειν πῦρ. -- Βεσπιδαὲς πῦρ σα 1Τ7. 
442. Ἐπτείες Ἠεπι]είο] -- Υ 968. 

878. οὔασι 7α ὤπονον, ἀετ Ζακαίᾳ 
468 Ότσαπβ πο 1Π ἐφθαλμοῖς ὁρᾶ- 

σθαι, ἐκαλέσσατο φωνῇ, Ὠθπθίο]ι- 
ποί ἀῑο πι Υετραπι απερεἀτϊοκίθ 
πα αρ]κεῖς αἱ Ὀθδβοπάςτε Ἰθυ]αξί 
παπά ποσο, οἶπ Δα{πΙΘΓΙΡΑΠΙΘΘ 
ππὰ νήσος Ἠδτοῃ. -- ἄκουον 
Ἰπαρογέ, πηῖξ φάτο ρ]εἰομσαῖθῖᾳ. 

445, οἳ μέν, ἆαββθε]ρο Βαθ]εκέ, 
νθ νοτπεχ, απ{σοποπΙππΘη πας μέν, 
ππα ἆῑς {ο]σεπᾶθο σ]εΙεμσεῖθ]ρο Ἠαπά - 
Ίαπς Ηε]κίοτ γοτσαροτείδεη. 

444. προσσάων: ζα 2568. -- ἐπ- 
έβαινον ἄε οοπαίµ. --- ἀκαχμένα --- 
ἔχοντες «5 Ρ 419. 

446. ἑστήκει ἴαπά, εἴαῦ Ίας, 
ετ]κ]ᾶτί βἶο]ι απβ ἀ4επ {ο]σοπάςη Βε- 
ΙπΙπΙπηρθη. -- πρυµνός απ ὃς 
ῬεσοσεἩ, ἵπ αἀγοτρία]επι ΒΙΠπθ: 
αηπζθῃ. -- αὐτὰρ --- ἔην οἵπ βε]Ώ- 
εἰῶπάΐσει Βαΐσ της Ὑοχρατα βπῖζαπι 
αηβίαωζο ἆθβ οἰπίασπεαι Αἰπραῦς: 
Ζι 4089. 

441Τ. ἀνέρε δήμου ἀρίστω-- 4 928, 
νβ. Β 198, Ἠΐετ πγγαῖ βεχ {ἤομῖρε 
(εἴατ]κα) Μάπποτ απβ ἀεπι (π18ᾷΘΓΠ) 
Ύο]χκα. 

448. ἀπ᾿ οὔδεος ὀχλίσσειαν Ξ- ι 
942. ὀχλίζω παν ἵπ ἀἱθβθη Ῥεϊάθη 
ήο]]οπ. Ζαπι ἄερεπεαῦᾳ ὀχλίσσειαν 
ππᾶ πάλλε νο. 981--.888, 4 686, 
ϱ 454 Π, υπὰ ν 241. 

449. Ὑρ]. σα Ε 804. [Απ1βηρ.] 
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[τόν οἳ ἐλαφρὺν ἔθηκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω.] 450 

ὡς ὃδ᾽ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἷὺς 

χειρὶ Λαβὼν ἑτέρῃ., ὀλίγον τέ µιν ἄχθος ἐπείγει. 
ασ 2Ο. ’ / ον ο 
ὡς Ἕκπτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε Λᾶαν ἀείρας. 

αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας, 

δικλίδας ὑψηλάς: δοιοὶ ὃ᾽ ἔντοσθεν ὀχῆες 4 Όι 

εἶχον ἐπημοιβοί, µία δὲ κληὶς ἐπαρήρειν. 
στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών., καὶ ἐρειδάμενος βώλε µέσσας. 
εὖ διαβάς, ἵνα µή οἳ ἀφαυρότερον βέλος εἴη. 
ῥῆξε ὃδ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοτέρους δαιρούς' πέσε δὲ λίθος εἴδω 

2 2 βριθοσύνῃ, μέγα ὃδ᾽ ἀμφὶ πύλαι µύκον, οὐδ᾽ ἄρ) ὀχῆες «4960 ᾽ 
ἐσχεθέτην., σανίδες δὲ δίετµαγεν ἄλλυδις ἄλλη 

Λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς. ὃ ὃ᾽ ἄρ) ἔσθορε φαίδιµος Ἕκτωρ 
νυκτὶ Θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια., λάμπε δὲ χαλκῶ 

450. Ὀεν Ύετε πατάς αἱς ταῖς 4θχ 
ποτπετρεπεπάεη Απεζεϊιεηπαπσ ἆεβ 
Ἠεκίου ππτνεττᾶσ]οι 8εποιπ νο 
ἄεπ Α]ἴεη γεγποτίεη: τσ]. Β 819. 

451. ὡς ὃ᾽ ὅτε πῖο θἶπτιβ]. --- 
πόκον Ὥηαχ Ἠϊεχ, -- ἄρσενος, ποαῖὶ 
4εν Ἠπαάάετ πιεητ ΊΝο]]ο Παῦ. 

462. ὀλίγον ΑἀτειΏ. παχ πεηία, 
Ῥϊς ἐπείγει ετκ]ᾶτεπάε Απεημταησ 
νοη ῥεῖα. 

46089. σανίδων: νο]. 191. -- ἀεί- 
ρας, πὶθ 988. 

464. εἴρυντο τειπαΏτίςθη 4. Ἱ. 
Β6Ἠ]ο0β56Π. πύχα 7ια εἴρυντο. --- 
στιβαρῶς ἁἀραρυίας {ε5δῦ σε{πσῖί 
βἴελό ππ]θ δικλίδες βοηπεῦ τοη ἆεπ 
σανίδες, Ἠϊει απξ πύλας Ὀθποσεη, 
Ἰπάθεπα ἀαταπίεγ ας Τπου αἷς (απ- 
πθς ταῖς αἱ]επ βθἴποη Ταΐεη γεγ- 
βίαπάεη πν]τὰ. 

40ὅ. ἔντοσθεν ααῖ ἀετ Ιπηεπεεῖίθ. 
-- ὀχῆες Θπεττίεσε], πε]ο]ε Ῥεῖ 
Ὀβπαπσ ἃες Τ]Ἡουες ἵπ ἀῑρ Ὑεν{]θ- 
{πησεπ ἆετ Βεϊτεπγᾶπᾶς, Ῥ6ί βοπ]α[ς 
ἀθε Τπουγες παοῖ ει ΜΙ{{ο Ζα ἂρεν 
εἴπαπάεν σθεοπορεπ πατάθη. 

456. εἶχον, ππίθ ζὸ 468, 5ο. πύλας, 
Ἠ]ε]ίθτ, 56Ἡ]οββεπ. -- ἐπημοι- 
βοέ ἵπ ἀετ Πας πχ Ἠϊ6χ, Τοπ Ῥεῖ- 
ἄεπ Βεϊίεη ἆο5 Τποιθς Ἠεγ β16]Ἡ 
Ῥεσεσπεπά, Ἰπάεπι βἵθ ἤθει εἶῃ- 
απάεγ σθβοπορεη πιτάεῃ. --- κληΐς 
οἵη Ῥο]σεητ, ἀετ ἀἱεςε]ρεη Ζ15απι- 
πιΘηΒΟἨΙΟΙ5, ἐπαρήρει πχ ἆαβταη 
σε{ῆσί, βἰοοκίο ἆθταῃ. 

45τ ἔ, στῆ Ῥὶς ών: σα 4 496. --- 
ἐρεισάμενος αΏβο]αξ, πο Π Τ8θ, 
β1οἳ απεβζεππιεπά, πᾶμετ 6ἵ- 
Κ]ὰτι ἄατεἩ εὖ διαβώς, Ἱπᾶθτα ϱν 
σε], δτῖσ απεεϊπαπάεχ ταῦ, ἀῑθ 
Ῥεῖπε αιθεϊπαπάεχ αρτοῖσζίθ. ὅδια- 
βαίνω ἵπ ἀῑεεετ Βεάεπίαπρ πα Ἠ1εγ. 
-- ἀφαυρότερον βοἈπᾶσ]παι, πή- 
πΙχΚΒ8ΤΠΕΣ, αἱς Ιπ εησεσεησθβοείζ- 
ἴεη Ἐα]ᾖια. ας οτε αἰεμο εοπεύ 
Ώηὲχ ΥΟη ΡΘΙΜΟΠΕΠ. --- βέλος, ἀεν 
Φίεῖηπ. [Απήαπσ.] 

459. ΦΔαιρούς, ηαχ Ἠ1εχ, ἀῑς Απ- 
σε]π ἆᾱ. Ἱ. Ζαρίεη οΌεπ παπά απίεη 
8η 4επ Τποτβῆσε]η, πγε]οῖε ἵπ επί- 
αρτεοπεπάειπ Ἰόσπενπ ἆετ οΏθτεπ 
παπά ππίετεη Ῥομπε]]ε Πείαη, 

460. ἀμφί Ζα Ὀεϊάεηῃ Βεϊΐζθῃ. 
-- µύκον, Υ6]. φ 48: τὰ δ᾽ ἀνέβρα- 
χεν ἠύτε ταῦρος. --- Ζαπι ΒΙγίι- 
πηΠς5 ππᾶ ἆ4εγ Ὀταϊρει]αηπσ ἆοθς Ὑετ- 
ε65 τσ]. 6 196, αποἩ 4 464. 406. 

461. ἐσχεθέτην, Υβ]. 466. --- δι- 
έτμαγεν αρ]1τζετίθη απβθῖπᾶαη- 
ᾶ6τ, πᾶπεν Ὀεδύπιπιὁ ἆπτοῃ ἆλλυ- 
δις ἄλλη π8οἈ αἰ]επ Βαϊΐζενπ. Ὑσ]. 
4 486. 

462. Λλᾶος ὑπὸ ῥιπῆς -- 9 199. 
409. νυχτὶ -- ἀτάλαντος: νσι. 

4 Απ. 1 606: ἆετ Βπεαίετο Β]ϊε]ς 
νητᾷ ταῖς ἆετ Εἰπαίθγηϊε ἆετ Ναού 
τετσ]σπεηπ, Φοῇ δοπεϊηυ Ἠϊεν ταῖς 
Ῥεζασ απῖ ἔσθορε σοπᾶμ] ΌΏετ 
Ἀπείθτο Ἐ]ο]ς αὖΌεχ 180 αἱς 4ει Αδ- 



128 19. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 

σµερδαλέω., τὸν ἔεστο περὶ χροῖ, δοιὰ δὲ χερσὶν 
δοῦρ᾽ ἔχεν' οὔ κέν τίς µιν ἐρυκάκοι ἀντιβολήσας 

κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ ὅμιλον 
υ ς ΄ . Δ 2 / τεῖχος ὑπερβαίνειν' τοὶ δ' ὀτρύνοντι πίθοντο. 

466 

νόσφι θεῶν. ὅτ᾽ ἐδᾶλτο πύλας' πυρὶ δ᾽ ὕσσε δεδήειν. 

αὐτίκα ὃδ᾽ οἳ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἳ δὲ κατ αὐτὰς 
«4αναοὶ δὲ φόβηθεν 4τ0 ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας. 

νῆας ἀνὰ γλαφυράς., ὕμαδος ὃδ) ἀλίαστος ἐτύχθη. 

ἀταο]ς αβεῖπες π]άεπ Καπιρεψαί 
(465 Ε) ἵπ ἆθεπι Μοπιεπί Ἠθιγοί- 
6εποΡρεἩπ, απ ἆᾳπδ Ἰείσίο Ῥο]]ψετ]ς 
4ος Αελμᾶοι ρε[α]]οη 18{. --- ὑπώπια 
παν Ἠες, ἀἱο Τεϊιε ἀθβ (θβίσϊίς 
πηίογ ἆ4επ Απσοηπ, ἀα8 ΑπΙΙΙ{7. 
--- λάµπε δέ, ἄερεπεαίσ σα ἆθπι 
Αἰτιοα6 νυκτὶ ἀτάλαντος ἵη Εοτπι 
οἵπες βο]Ὀείϊπάίρεη Βαΐσοςθ νο 447. 
Ὑσ]. 4 668. Ζαπι ερεπεαίζ ἆ468 
(6εἀάαπκεης να]. 4 108. 104. Ο 601 {. 
Η 912. [Απ]λαπρ.] 

464, ἕεστο 8πβ «Γέεστο. -- δοιά 
πηῖ δοῦρε, ἀεππ ἀαβ Αἰτιραί Ὀεὶ 
δοῦρε εἴθιί αεί ἴπα Ῥ]ατα]. 

46ὔ. οὔ κέν τις -- ἐρυκώκοι, {ο]- 
πετπάθε Αεγπάείοη. 

466. ὅσσε Ώια]18 πηῖῦ ἆθπι Βίπρι- 
Ίαν ἀθ9 Ψετῦππι δεδήει, Νο βοπβῦ 
ὅσσε ἵπ Ψαετυϊπάαπσ πας Αὐπραζεπ 
αἱ Νεπίτατα Ῥ]ατα]ῖς Ῥεπαπάε]ό 
ψητά: νρι. Ρ 68Ι. ὉὪἩ ΑΠ. ζ 151. 
Κε, Ὀι. 68, 8, 8. 

461. Ὑρ]. 408. καθ) ὅμιλον: 7ᾳ 
4 909, Ζα κέκλετο. 

4609, κατ) αὐτάς πας πύλας Ἱ1Ἠ- 
πι]{{ο]ναχ ἀαπτο]ν ἆθς ΤΊοΟΣ. 

4τ0. ποιητάς, Ὑὶο Ε 198. ν 906. 
--- ἠαναοὶ ὃδ᾽ ἐφόβηθεν: νβ]. Π2956. 

4Τ1 -- Π 996. ἐτύχθη νρ]. 4671. 

-ᾱμοδο, 
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